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) ۸۵۷ ) 

 ضب وغت هن رافرط تیالو رما هرز وا قیاس طرش یسهقرف هناع هرکص

 بس هلات و برح میظع هلکع | عنه ی رلنا لیعصرل دا وا هدننلط قوا

 راططا وا یدلبا روهظ هعقو نالوا روهشء ود یسهعقو هدنتش تولوا

 هحل رق ی راقار نم ب ولیدک یرلیعلت ردشل وا ل وتقم هد هک رم و

 هحقو روهط رلیدلوب نی رللاقصو نیرلچاص كنم را رپ هرکص ب وشک ود
 هک بولوا هداد رارق هدتموکح سما فس وب تبقاع رد هد زوتوا زوب
 یداعءالغو طخ هدسادنا لد هنس هنس قلا زوتوا زوب هدعب یدعا هضراعم

 یدلوا ض راع ل زازت هکلم روما ب ودا نطو یالج یسلاها بول وا
 هدنرهش هط.سق رس یدبعلا یم اعو یرهزلا دبعم نی ی هد هروب نع هنس
 یرانا بولک ی رهفلا فسوپ هرکص یدلیا هبراح هلرانالیص بودی حاجا
 هجندبا بلغت هنرزوا سادنا یوم الا نجرا دبعا یسودنک بودا لتق

 نو دبدقشاب نلاوحا الو سد یدلیا تموکج
 ك زوما ندا نابرج ند ور قو کك دليا نا

 بول وا لصتم هنیزپرب یرکذ
 هنلوا طیض هج شوخ زب

 ٥
 یناثلا دجا هیلبو رابخالا فلاصع نم لوالادلجامت



) ۸07 ( 

 هدننامز یدریو ماطد یک یک رک هروما ییا مدآ راکم رکو یر بحاصو

 ها طا یرلنا سد راب دلوا نعشعص هب هبطرق هکیدلاغوچ ردغلوا ماش لها
 ل وا ارز یدایا ناکسا هد هرب ی رلالوا ندنسلاها قشمد ب ودغاط

 صج كلذگ یدوق قد ید فا یداراو یهباشم هفشمد لرهش

 ییسلاها ن رمسنقو هیس صجب یتاو ناکسا ه هیلبغا یرلنلوا ندنسلاها

 ردم و هپ هن ودش یتسلاها نیطسا5 و هب هب ر نسل اها ند راو هرایج

 كلذ دعب یدلدق هیت لبا راسا ل وا نیر ره و ناکسا هربمدت یتسیااها

 یس هتف شوا یذ نب رعش نب متاح نب لیع هدنس هنس یدب یمرکی زوب
 دادما نلک ندنف رظ ماش لیع امدعم هکرد هل وکو یپس یدتبا روهط

 كس هفناط هبناع راطاتا وبا هرکص یدیشلوا سر ب واک هلا یرکسع
 نوکر بودا دارم لد ژنو طح ندنس هر ل٥٤ و یدن وط نف رط

 هرشط ند وشراند رايج هرشښط ندنر وضح لر کوس یدتا رما

 نوت رکفب راصناب رد یدبا شاکآ هف رطرپ یس هماع هندنشاپ نک رایج
 یتا هسیا راو م وق جد ےب رکا هدک دیا لاوس هئوک ل ره وہ د شاکآ
 هماشاکش هنس هلق سضم نالوا یوق بورو باوج وید راردل و رغوط

 رخ جد هب ییاذلتآ دمالس ی باو بود زب هاکنهزب یس هلج ی زدنوک

 ۱ دلش رک هدادما ځد لوا یدبا ندنسلاسها نیطساف هیاوت هکر اید ردنوک

 ۱۳ مس لصاوربخوپ بولوا ح انیمه اک | خد ی هلق ماذج و مت یداوا تع رع
 یدابا هلن اقم و هام نوعح هلا یسهقرف هناع قوا راطتا وا

 لخاد هیهرامالا مصق هد هبط رف هاو یدش ود رسا ب ول وا مرهنعو

 یسل اهاهعاع یداوا تو هرکصاد هنس کا تواواتموکح نشت دنسء و

  یراسدر و یس هلبق مضم نکا رلیدتنا دا رص كا ىلاو یراطحا وبا هنن

 لاق و لیق كقلخ هلا یرللوا فالخ رمخ هون رک هدهداموب لمص نالوا
 ن نچ را دبع هدد یدااق یسااو سادنا یآ ت رد بول وا بعذنم

 هنن رژ وا كلا آر كنهلج تقاع رابد روت ن وا ماکحا یرشک

 ی یرهقلا دبع ن ببح نب نجرا دبع ی فسو یدلوا هد اد را

 یتراما هنن هرکصتدتم وکح هنس ر هک هللا طرش لوا را بدلا رابتخا یاو

 هرز وآ هج و وب هناوا بصن ندنفرط رانا ربما بو ریو هنس هقناط هناع

 نده وکح دسرب تولوا لاو فسوب رو هدد هس زوفط یرکب زوب



( Roo ( 

 ن نام ۶ ّ هدعل یدلوا یآ لاو هنس کا E لوصو هد رخاوا

 تموکح یآ شب طةف بولوا یلاو هدننابعش نوا ز وہ یا ةعسن یا

 رب نوا زو بواوا یلاو وب الک دوخاب یتاتکلا دربع نب منه هدعب یدلیا
 هدا ید ب ولوا کاح هدانز ن وک چاقو ندآ نواو لصاو هدنهرع

 ییحشالا هللادع ن دڅ هنب ژرزوا یسلاها سادنا هدعب یدلوا توف
 هدنرفص یا نواز و ردشعا تم وکح یآ یکیا رایدلیا راتخا یلاو

 ناضع ر ترد نواز و بواوا لاو قفاغلا هما دبع ن نجرلا دبع

 ن کلا دع هدسعب یدش ود دیهش هدش ال و ند هدنکا قل رش

 هنسقع ھنن رو لو زعم ه رک صد هنس یکیا بول وا یرهشاا نطق

 هتس شب و لخاد هسادنا دلا: نواز و تولوا ی ولسلاج اا
 ن كللا دہع رارکت هشرپ و لز د یا یسلاها سادنا ه رکصخدتم وکح
 نانق فاول وا لاو یر شقلا ریتم نا لب دهب رلیدتا بصذ یلاو نطق
 هر هد رام یس ر ب و دبا رارف ځد هیماو نطق ی رلغ وا یدانا رارف

 عمجت ا نع لها هدب رلب داوا لخاد هب 4طس رس یس ر و

 بوش ود هد وخ هللا ی رلتا بلط نسعا لاف نطق ن كاللا دبع ب ودا

 یرالغوا یدیا هنس ناسعط یرع رلیدلبا بلص و لتق یرول نم ید اما

 كب زو هننرلشاب رل دلک هپ هن ول را بولاق ندهد رام هدنراقةدلوا راد رخ

 ماش نالوا هدنناب یخد علب رلدیر وب هنر ز وا هبط رق ب وا وا حج مدآ
 جد یدک نکا یدزو ینآ رو نم هدنب رق هیطرق ب وعیج هلا یر

 دل دنا كيب یدلوا ت وف هرکصتدنوک یکیارب بتولود هر هبط رق ح ورم

 هلا ضایع ی م وژلک یسدج وع امد هکیدیشاوا وب بس جد هنس ےک

 ىس و دنک هدقدل وا لوئعم موئاک بونا وب هل هدنس هعقور ر

 نکم اکا نطق ن كالا دع هدکدتا داره نکم هدنا بو راو هسا دنا

 یدلوا ببس هاتف كنا حورمشم هجورپ تبقاع نکل ید رب و تزاحا هدناب

 رلیدلیف یلاو یب یلماعلا ذمالس نب هبلع هترزوا سادنآ ماش لها كلذ دب

 بول وا یلاو راطا وبا هد شب ی رکب ز وب ہ رکص ب ولوا رارقرپ تدمر

 نیاو هبسلعت راید لبا دا ےقنا و تعاطا هب ودنک سل دنا لاها یداک

 هلا یرلل وا دایقنا ق وطب ند رک د ی رالغوا تاک املا د.ع و هعسا ىا

 ر دا هب یس ود: ڪک یدسایا راناسحا بو ر و ناما هرلنا راطالا وبا



) ۵۶ ( 

 ځا صرب بابح نأ ارز رلیدتا یاو هنن رار زوآ و یمللأ برب تی بوآ

 یس ودنک ید ردنا تماما هقاخ هرکصن دنلتف زر نعلا دیع هلغل وا مدآ
 هرامالاراد یناولقن هی هطرق هدقدلوا یلاو ردیلغوا یشادنرف رق كلاسوم
 ئالذ دعب رد-ثل وبع وقو هدنلوا ز وةط ناسءط تفك وب هکردلبا داكا

 بودا بصن ىلاو هسل دنا ىب قلا هللا دبع نب رخ كالا دبع ی نایلس

 اوا لاو یآ ز وقط و هس یکیا یداو ل وصو هد ز وةط ناسفط

 هين رفا ندنف رط کالا دبع ن نولس هک دی زب نی د هکر بد یهک
 ندنفرط قعاوا یعوعس یربخ لتف كن اسوم ناز هل دبع یدا یسالاو

 ب واک یدسایا لاس را هسلدنا یی قلا نام۶ نب نج را دبع نب نسج

 بول وا یلاو یآ زکسو هنس یکیا هنر كنا یس ود::ککو لزع یب وا

 ى ی ال والا كلل ام نی ععش رب زعلا دع ن رع هد ۸۳4 او تالد ده!

 یسادناضرا هرزوا یرما ل رع ب واک یدلبا لاسراو بصن یلاو هسادنا

 هدئس هنس یکیآ ز وب « رکص ردشعا ان نسل رک هبط ر یدسا نخ

 ردا رکذ هرز وا لاونم و نودلخ نا رد ڈبل وا دیهش هدن رفس هر

 یال وللا كالام نب حش ح و رشم هج و رب بول وا هفیلخ رع لاح هم

 ناثلا هللا شی و روب هکیدتنا ماو یدلیق لاس را بودا یسلاو سادلا

 بودیا رر رک ینلکشو هیلیا طبض ن وچ ا لالا تیب یتسجخ و زارفا یرال
 ا كدا لفن هلع یرغر قیسلاها ید وصوم هاا لاس را هند رط

 حش یدا لات هخددا ندنفددلوا هیصاق د الب عطعنم ندي سد دالب ارز

 بوئود ندب رح راد هرکص یدرونک هنیرب یروماکودےارما رج بولک
 یدنک یسلاها سادنا هدسعب یداوا لوتعم هدنخرات یکیازوب نک رولک

 رایدسانا راتخا لاو یب قفا#لا هلا دبع نب نج را دبع هنر رز وا

 ندتق رط لس ندز نالوا یسل او هه رفا هرکص ن دن دم رب

 هدن رفص ج وا ز و بود | بصد اح هسلدنا ی یلکلا معسن هسنع

 ترد یدادا چ تالاع ها بودیارارتس هن راد هم رد یداو لوصو

 كلذ دعب بواوا دیهش هدنخم راتیدب زوب هرکصندتعوکح یآردو هنس

 هکیدنا وا بصن رلکاح ییردنایپ هن ررزوا سادناند راذرطهیش رفاةالو
 یلکلا ناوفصن رمشب یسلاو هی رفاردبلکلا ةمل سن ىح ىس ادا كرنا

 ید زو بودا بصذ لاو یروب نم هليا یرلبلط كسلاها سادنا



) ۸۵۴ ( 

 یدلبا ًامدا هرزوآ كعا مانعا یسودنک ید ییاهلس is ج یدک

 دخان ن ںیشد تسد هدام لوا رلیوس نالب ییاسوم ق راط نکا

 یغادار كن ر كتهدام یدءا قراط یدلا ساب یسوم هدکدید رده ا

 ممب نفدلوا هک ڪت یسوم هدق دنلوا لاوس یدید كدا لاوس ر دشاوا دن

 بتورافیح ا هدمغددلوا كلام هب ه فلام لوا ن هتشا قراط كند

 ڭقراط سد یدروتکییسهیاب دا تون دردم هل اص نوا نوکوب

 نوعا كلا ینرو هاسوم قراط یدلوا نیعتم ه دنا دیلو یلاعم قدص

 سا> ہیلک مدآ ندنفرطدیلو ات بوک ود امدعم یا یسوع ارز هکر دشعا

 ت هفاط مود هک رارید ( هب رغ) ردءقاو ريد یسلح هک رد یھک یدلیا

 ند رلنا هکیدا راو تد ر هدنراتکلع ه دنرل داوا لخاد هن الو ساذلا

 یدبا تداع كلدیلک دیاکر هن :سومق كس لوا هدقد وا هاشداب

 تکرح هرزوا لاوثء لوا «دنرلقداوا كلام هسادا جد یوق طوق ه دعب

 قارذر تقاعیدروا دیلکرب هو لوا هاشداب ناکره ید ندرلنا بودن

 دار كاب نفاداوا هن هدنګا كتي بوجآ یرادیاک لوا هدقداوا هاشداب
 ہدنرلقدحآ ین و3 یدآوا دیفع راددت | یعس هعنم یسارزو هک دنح ره یدلنا

 هدنراشاب اا یرلت ر وص كنس هغناط ترد دنا كس راد روک
 هدنما ی ود ب وتو رلشع رل ضابب راو راهماسع یم رد

 رب رح وید رل ردیا حف ینتیالو سادنا م وة وب هس رولیچآ نامز هنت وب
 یصق كادنا رلیداوا تالا هسادنا مالسا لها هدهنسلوان هه و شخاوا

WEESنجرا د.عات لا دعا ( فرح یعجوا ) ردا تافک هل رهو  

 لاجالا لس ىلع ك رالوا ىلاو هسادنا ندر ط هی وما ھه دنا نطالست

 هدسادنا هکر دڈلوا یلاو مص نب یس وم نالوا یحاف ادعا ردهدنرا رک ذ

 یدرد مدردا مح یی هیمور توراو را هسانا تعاطا اک: مرکسع رکا نکیا

 هج ور یز علا دع یی وا هن رب نیکعا ت وعد هماش یتا دیلو هدعب
 یرادح رسو طار و طبض لز وک یدقارب یلاو هنن ر هدسادلا ح و رمش ۰

 رکس ناسقط هدعاو ر ضعب و یدی ناسقط ب ودیا تاج یکی رک

 قوح هدشنامز ب واوا مدآ لطافو رخ یدل وا یلاو هدنا كد هم رات
 ردشٌملوا لتف هرز وا یییدنلوارکذ هدالاب E ید وا حفر رهش

 قاخ هرکص ب وااق نسک اح هل وا یآ یتلا هرکصف داد ك زبعلا دبع



) ۰۲ ) 

 سوف هدنرلس دل وا لخاد هب 4ل ط.1ط بولک ردا ساح هدتاوو ضعاو

 2 نس هلج قراط ۾ هلکعا بلاط ياللا هلع نایلس او یگانغ نائلا

 راھ بوروک ت رک نس هباب رب كن هدنام یسوم یدرونک هنروضح
 ات مدلوب هلل و ید نب مرا قراظ هدک دانا لاوس نغیداوا

 هن رافرط هطس رس هد عد یدردباب هی رب ندنوتلا هنر كلا یسوم یدرو

 كنکلام تنرف بودیا رینهلو حف ی رارهش نالوا هد هیحات لوا بوراو
 مص بوصاهرب هدنا بوراو هيارګګ زود كوب ر یدتک بورم دنا

 كس لیععسا باب یدیا بوتکم تاسلک وب «دنرزوا كص لوا هکی د-اوب
 رو سود هب ورک بولو د ندنو سد ردکد هل وب کیر نگاهت

 نکلاوحا رس م هری و ربخ نکسردیا لاوس یتفجهلوا رج هبن کلاوحا
 زسرروا ی وب زکر رب هک هلل وش رولوا یهتنم هتف هرکی رر تیقاع

 دیلو هداننا لوا ی دنود هب ورک ندلح لوا یسوم سب نکیدل-شا یتاو
 شلیا ها هدنناب قمراو ةنفرط بوقیح ن دسادنا هکیداک مدآرب ندنفرط

 لوا یسودنکو فی وسنو قب وع یدآ ناک بولک نارک زوسوب هیاسوم
 دیامغیو تراف نراتالو نیسد عقاو هدرالع یرمغ ندفرط یی دلوا مص

 نرل انکو رساو لتق نسلاهاو رضس یرالعینیدارغوا یدلوا لوغشم

 بوشیرا جد مدآرب ندتفرط دلو یدراونیک د هطرح رحات لرهدا مده

 هزخالاب یسوم یدردنود هب ورکو یدنوط ینانعلرطاق کبد كلاسوم

 بوردنود ید یا یدلک تسار هقراط هد لعارغت نکرواک بوئود

 لاو هر هبطرق یز نعلادیسع یلضوا رلیدلیا تع رع هنفرط دیلو اعم یسکیا

 هدیلاو> لوا دوهو هتسونیبعل هرزوا قلوا هرامالا راد ی

 لیغوا كو هل اسعا كناو هیقب رفاو یکللا دبع ییغوارکید هکلاع نالوا

 » روذوم عانغ یهیدلا ند راد سادناو یدسابا تصد لاو یهللا در.

 ندندالواسلدنا نایعاراسو یکوام طوقو نال "هد امو یناوارف لاوماو

  رزوا قلوا هده ردتنا رک رهاوح هیاهن یو لاج یرپ رکب كيب زوتوا

 هیلخ نایلس هنن ر بواوا تود دلو تقولوا یدلک هماش بولا هس هل

 هردا صم رر و سدح توتوط هوا یتوادع ندیکسا هیاسوم یدیاوا

 یک یدرونلید ندعلخ تولاق ی كح هدیا فو هنس سه زور هکیدشا

 "یسلدنا لاب بولک ی سوم یدبا هدنایح دیلو هدناوصو هماش كلاسوم هکر د
xy 

Le ج ۷ 

 E دی نا تی



( ۸۰۱ ) 

 هفارطا ئدا یسهئس کا ناسعط هک یدلود هر هل طیلط ورک بودیا ماّسعا

 رلبدلک ا٤ اغو الاس بودیا حق یکلاع ی راکدتک ید رکاسع ییدردنوک

 بواک هلا رکسع رفاو رصد نب یسوم هدنناضمر جوا ناسفط كالذدهب

 تولوا یعوعس» تاحوتف ینندلوا قدوم كدراط ی دلوا لخاد ها دلا

 لزات هیارضح هرب رج بوح اروع ةف دنا یسودنک 1 دیسشعا تس

 یدلبا عانتماو الا نکآ ریدید لوا كلاس هنن رط كقراط اکا ہد ق دلوا
 | هتلبا هاو ر العاو قرشا ندلوب کودک یا سز یدعا رازوغ الود

 یدلا هللا شد ورو ی رهش یسوم رلیدتلبا هنن رهش ےل سا یتا تولد

 یدا لوا یعالق نسحا كسادنا هک رلیدراو هلن رهش ( هلو م رق ) هدعب

 كني ا سادلا هکیدراو هت رهش هیابشا هدعب بولا هلا شورو د یتا

 ید ناوارف هی راناو هب رغ دنا ۰ دنا تولوا ندنرارهش ماعم

 هلا یرلغا رارف قلخ نالوا هدنا بو دیا حق هرکص ندهرصا# رابآ جاقرپ
 هدرامو یدراو یسودنک بودا ناکسا هدلا مو دو رادق» ر یسوع

 یسو٭ تبقاع راب دابا كنج مکح بوقیج یسلاها یندلبا هرمصاح ییرهش

 رخ الصا د ید وق هر وص و هدنرلفاکشایق نب رکسع رادقەرب هککر

 بوئرج ندهعلق جد نعد یدب رو هرهسش هدعاقر یسنریا بوب-اوا

 بوقیج مالسانارب ره نالوا نیکرد هدانئا لوا هلایرل|یدصت هبهلباقم

 هرکصادقد هب رح لاک بو وق علقو رل دابا موعت ندندرا ا

 بوشب را د یوم راب دلبا لوخد هللا ناج ےن هپ هعلق یراثوا باناهر
 إ لوتقم ید لبا ع هلا مص هرکصند هرصاسحت مک یآ جاقر یب ہ۔ہلق

 ه رزواقلوا كم السا لها لاو ء | نال وا هدرا س لکو یل او ءا لرل د ارارف و بو اوا

 یدلوبع وقو هدنرخآ نب یش ناضمر ترد ناسفط یصتو ردشٌملوا لص
 یالسا لا نالوا هدنا هدصق هب هیایبشا بو دیا عمجت یسلاها هیابیشا هرکص
 یدلبالاسرا هللا رکسع رادقمر یزب رعلادمع ییغوا یسوم هلبا یرلعا لتق

 یدلیا رابسشنآ میت فلع یرارشا نالوا هدنحاو مف رارکت هرصاحادمب

 هر لما هنن هرکصندکد لبا رسنی رار هش مان هجابو هلل بوراو ندنا

 دنکق هلطیلط بولاق ند هدرام هدنآ لاو-ش یسوم یدسابا تەجا رم
 یدنا ندننآ هلاعط بود لابةتسا ینا قراط یدلوا تعزع دن هقطنم

 حوت نوجا یودتیا تفلاخم هبودنکو برمض دنشاب كلا هلا یک یسوم



(«۰ ) 

 كيب ییا نوا بونامامت یرکسع كقراط هدک دا لاسراو دادما رکسع

 كتالو لوا یمالسا لها بواوا هل رانا نابلب یکاح هتس راب دلوا زن

 بولک هلا یرکسع قد رذر یدردا قلسواجو ردا تأالد هن زر ولمک

 یعام ری هکل ندنلاعاهنو دش هلاق نوک یکیادنم رخآ كننا طمر یا ناسعط

 یدلوا کج نوک نکس بوشل وب هت رارب رب رکسع ییا هدنراک
 ۱ یرالغوا كراتارق ناک مدعم ندودنک هدنس هرمسءو هنع* له رذر

 هلغ هعالوو مالدا لها هللا یرللواهرزوا توادع هقرذر یدزرروط
 ۶ هنن تکل# رردیک هثب ررادد ورک بولا معاف راذعمر هدنروص یرلکدتا

 ۱ تع زع هذمج اف بولوا مرمنم ندنکوا كف راط قاقتالالبع وید رولاق هزب

 ۰ مرهنم بویه هوا راداب جد قد رذر هدنرلک دعا هل وا همها نو رلب دانا

 لاها یدلک هرهعحسا ؛ارهدیا بیت یرلئا قراط ید لوا قرغ هیوصو

 لاک بویلوشراق قراط هلبا قاخ رفاو ن درکسع نلک بولب زوب لوا رهش
 ۹ هل وا مالسا لها كلددعب تولوا مرهنء جد هعفد و رل دتا كاج هبت رع

 هد هفاسم لرم ید ند هفسا بواک قرا ط ه دعب راد دیه اتص هکن> دش

 طوغ ردشل اق قراط نيع یعسا كت هعع> لوا 6 یذلود هراس عج رب

 .  بولوط وقروق هنب رابلق هدنراقدلوا رادربخ ندنوغزو یکیاوب یس هفناط

 فبرطارپ ز یدراردہا نطردا یک فیرط ید لوا رلیدابا رارف ه هلط,اط
 یرارهش ی هدفارطا لصاسطاو یدبا شءوفروق ود زرب مدازپ یرلنا
 واب لولب یرکسع قراط هدنراکدتا لقث هب هلطیاط یرایلاها بودلاشوب

 . ]رب و هی هقلام ینکو لبرپ و هیدسطانرغ نکو لب رب و هب هبطرق نکو لب رپ بودبا
 ۰ یا رو هتفرط نابج هلبا رکسسع لوس یسودنکو لاسرا هرم دن نکو لب

 عاط قلخ هلمم اب بولاق یل اخ ره هکیدروک بوراو هپ هلطباط ندنا
 مچ هرهش لوا بواک یوق دورا ثا لقن هره شر, مان هدنام هدندرا
 یسودنک بوغار هلرلنا یب رادقمر د کد یدنک قراط رلدلوا

 جىعا كنا مويلا هکید شا ندلوب ر یعاط لوا یدتک ههرا لا یداو

 هکیدل و لوصو هب هدنالا دن دم بوراو هنب درا كفاط ردروک ذم ود قراط

1 

 نددحرز لش ۰ دام لوا یدبا هدنا یس هدا كمالساا هيلع نایلس

 عص رم هل رهاوج راسو توقابو ناجمو وجا یرا-ةااو ینارطا بولوا
 لاوما نالوا هدره-ش لوا قراط یدیاراو یعادا شا زوبحوا یدا



 ( ) ۸٤۹

 ر دندنلاعا هلم شا را رب یرغ ځد و هل لوا مضخو شدرش ب وشود

 ال یربغ خدو نّمنش ردندنلاعا هدرام ی راب رغ دو هرابوسویاط

 یس هرب رج سداق هدطیعرح ردندنلاعا بلش ربوده مو تنسو هنوشا

 هدلاعس بناح ردندنلاعا هيا شا رار د تادلاخ رازج هرلنا هک هر رح یدو

 یرسصحو دح كرل هیرقو رارهسش نالوا هدنا بولوا عقاو تاداعسرازج
 ردهدنا شطیلس "هر رحو هناطرب “هر زج تلاذکر دیموف سوعى اکسردق و

 هدوا هر جو ردلیم یللایرلارا هک یراهرب زج هقرونمو هقرویم هدیموررح و
 یک تد ڪک ( فرحیب ءکا ) ردندنعداوت سادنا یرغ جدو

 قیتعراسم كعلخ هنسا-رغ سا دنا یسوع هکر بد لعاکلا تحاص رد هدنرک ذ

 یسبج هخرج هدنر کنج رنک ایدناراو یسولدازارب مانقراطكنودنک بو روک

 ندنس هت اطر رب یژاکاهک هلبا مدآ كم ید ندم السا لها یدرواوا

 ههر ىج وار بوراو یدلبا لاس را هخ رزوا سادنا ند ارد رلب دا
 لبج یعسان الا كغاطلوا ی دلبا لوزت هغاطرپ شم« هارد لصت«

 كغاطلوا قکلوا كلامهراتالو لوا نمل ادع هك ر دفورم ود قراط
 نامز قوح مسا وب نکل یدیوق حف لیسح نع“ او انن هعلق رب هد ر زوا

 هر ول نح لع كقراط ید ز ردناداب هلا ا یکلوا قلخ هن ی دعروط

 ر د-لوبعوفو یاو ڪ نينا یه كنیجر یکیا ناسعط یل وزن
 هللا لوسر « دنساب ور بوراو هب وهب وا نوڪ یو دریک هي یک
 مارک باسصصا هعترانا هک ی د روک ینیراتمضح لسو هيلع هللا لص

 رلیدلوا لخاد هسادنا هجنکو ا راشلاص هن رازوموا نی راپا بوناش و را هلق
 همالسا لهاو افو هندمع جدو بور وب ويد ( ك اشا مدقت ) هدراطو

 توت اوا هلا ت ر اش ډو رو رس هنوک د رایدروس ود هللا قفر

 هراو د نک تولوارشم ندهقح یاؤرول یمهلج سد یدلنا مشت باعا

 ه ددخاط لوا ما یدلاق یر ههبش اعط3 هدنفح هوا ریسه رتطو جف

 یربغ دو ارضح "رب حو راد دنا هرار وک هدعب تو دنا لیمکت نم زاوا

 یدیا شف « رفسر قی رذر یلارق سادنا تقواوا راید_لبا حت یرال
 رکسع رد كي زوب و یدنود هب ورمک بودا ماطهتسا قعاوا لصاو ربخوب

 هنن رزوا یدنک كن هرفک و یصق هنفرط یسوم جد قراط یدكبا عج

 كب شد اکا یسوم سد یدابا دا دعتاو رررح قیراودلوا هدنددص موه

(1۰۷ ( C3) 



( ۸۸۸ ) 
 ن رش ندس» اخ ےلقا ید یرهشر, كسادنا ر دراو ین اهلرمطذ ی

 یراکدید هبا طرح وب دشلوا مقاو هدنراک هیاطرح هکر درهش یراکدید

 قرش نددرا یس هشوک نالوا یب رغ تسادنا بواوا لیدر رک هلع

 هکر د رهش هل ویشا هدنلحاس طیحم رګ یخدیرهشالوح ر روا راهنفرط

 یا ق رق یضرعو نوا لوط بول وا هدنفرط لاعشو ب رغ ك هیاببا

 بونج كسلدنا ید یسی رب ر دعفاو هدرخآ سماخ عاقار د هجرد

 هب ونج یسارا لا هبطرق بو وا ندعبار ملقا رد رهش هعلام هدنو ط

 ید یسرب ر د-شلوا عقاو هدنلحاس قاقز رح و رد هفاسء كلنوک شب

 نایح عفاو هد هفاسم تا وک لب هدسقرش بناح کل هبطرق

 لاو قرش كن هبط رف جد یس ر دعنم و نیصح تساع ید رهش

 ۱ ته ارت بول وا یرهبش ۵طات رغ عقاو هد هفاسم تاللوک سش سد ه كفر ط

 هل طلط 2 لعطاا ن دا هل ته> او٥ هکلب لد اعم هما ش قاسم د هدتفاطا و

 هن وابن هطسف رس هل طا هیسالب هبت اد لاس هنده هيس سه جرف دیلو

 لادرب ر دع د هز ول رب رلضعڊ هن ونشر هن وک رط هد رال هش وطرط

 لیبی رغو ق رشو هطسومس ادنا "رب زج هکاوساوا م ولعم) هوب رپ
 یرلءباو یظعم هک تاابالعتسمیر ره هکر دراورارهشدو هد هطسوءبولوا

 ردندلسف لوا لک را رم دو) اهو هب صو هطانرغو هل طلط و هطرق دراو

 هزای سآ | هر اس و دیط ساو رودمو قفافو هدن ارو هریو دو والی وو هجا

 هکعلطو حابر هءاقو ہرا ہا یداو ردندنل اعا هبطرق الع یربغیدو

 . یرمغ جدو هلطقو هسا هدنا ردندننا ةد هلط لط رالح یرمغ یدو
 جد كلام زارو هش ولو بکتءو شا یداو ردند:-سحاوت نایح كلام

 r هب صرالګ رادعمر یرغ یو نیر ر رم هر ذط نر ع <

 و كاا ر دندنعبا وت هل ام راز یربغ یدو هماحو شاب

 8 بول وا عقاو لع ارفدو هلهسو هادو هیسالبو هيس رم هساا

 ىلعار ةد هطسفرسو ندنلاعا هیسالپ ه.طاش ردعباوت كنەي-س رھ هفرواو

 هک هلړط "هر وکو رارد ید ا هک ایر هعاقو هدرال هروكو ردن دالاعا

 هکر دطا ر ی رهش هک شوه روک رد هنوشرط ی رهش كنهروک لوا
 لوا یس هروک هشودایو هناطرب هک بويا هملق "هروکو ملاس هن دم هروک و

 یررهشباشو هنوشاو هدرامو هل شا هسدا هد: رطرترغ دعقاو هدفرط

^ 

۲۱ 

 اس تست ن



( ۸۰۷ ) 

 دن کحدعا هط اجا ا ردیننباوج یریغ ندنفرط ترب لبج كسادناو
 هب ی كوپ ب ویل وا هرب زج هقیقخا یف همخوب روتا وا قالطا هر رج هاب

 شملکج ی رغوط هط ع رګ ندفاقزرح ترب لج انلوا رکذو ر داصتم

 ندهلوبشاهدنفرط برغ كنرادد سا دلا هکر ریدوردغاطرب ليم قرق لوط

 قحرب هکر د یک و هفاسم تان وک شّلا هحراو هب ورا هدنف رط قرش

 هلبا لقن ندیزاعح دیعس نا رد هفاسم قابار خالایلعو هفاسم قلبآ
 نالوا یسرغ تب اهن ندنرب لبج نالوا یسق رش دح كسادنا هکر د
 رګ هدنناب هلطلط هدنرب هتروا انو رد هدا ز ندلیم كب هجگراو هب هوب شا

 ندسادنا ام دعه رد هداسه تا وک اا نوا هڪ راو هط ع رګ ندقاقز

 ردراشجارالوب ندنرب لبج لّاوا هرکص بویلوا لوب ند هرق هیهرببک ضرا
 كل ام یس هه اط مور سا دنا هک رید هلا لقن ن د ریلادیع دیس نا ,

 ندسلدنا یسب رب ره زا راکت IES ر كالو چ وا یرلفدلوا

 ةا اط دا کلمو ن دنا تکا راس لو ل وا راد فن اف یو
 یدالب رکا كسادنابولوا لص تم هن رار ر ثاث کالا وب رد هبمور تکلعو

 هکر د هبطرق یر كن رهش كود ر دلوا عقاو ندسهاخو عبار ملدا

 عیار ملقا هدنورط نوئحو ترف كل سا دنا ردن وص جد هللا هج ءاط

 هجر د شد زوئواو لوط هقیفد قلا ی رک: وهجر د نکس نواهدنرخاوا

 كن رارهش سادنابولوا نوشرا كب زوت واقارطا ردشلوا عفاوهدضرع

 ی دو ماج زو ز وفطو دههزوتلا كب هدنشا رد کوب ندنس هلج

 ی رهش كوب ر ردراو یس هعاقو ی راود شاط نیم هدنفارطاو یسوہق

 لوط ی دب ن وا هد:س رغ كسا O ن دعبار ملقا جد

 هف اسم كالئوک ترد هدنفرط ب رغ كنهطرقو هدنطرع چ وا زونواو

 كا دناید یسار كس رره وتو عدقر دشلوا عقاو هدا

 هدنضرعزوقط زونوا لوط قتلا نوا هدسهاخ ملقاو هدنسب رع بناج

 یسر كن رلرهش مظعم هدنفرط برغ الذکر د ره هد رام عقاو

 رهش عساو رب هدنراکقامریا لوی رب هکر دب رهش سویلطب هدسماخ لقا
 ی دب سام هللا هبطرقو ر دعقاو هدضرع ز وتوا لوط شب نوا ب واوا

 هکرد رهش یزاکبق ارضا هر زج ید یسل رب رد هد هف اتم تالنوک

 بولوا رهسش لزو کر ردورمشم هارد یروس تراواهدنلباعم_هتیس



) ۸۰۰ ( 

 هدعمراو هب رزوا سلدنا بوردنوکر مخ هدنلو یوم مرجالفیدابادعو وند

 نوا كار ابتخا و سست نل اوحا ككل ام لوا هلکعا ناذتسا
 یر رب مان فی رط یسوم سد یدتا ما وید نس هردنوک راهتح مدقع

 كم ترد بویق هنجما یک ترد هلا مدا ك ترد نس وادازار سلطا

 یراعا لرزت هدنا رلپدقیج هئس هرب زج سلدنا بوراو یدیوق هلب ید تآ

 بولاص نقا هیارمضخ "هرب رج هدعب ی دئاوا درسا وند فی رط "هر رج هلا

 كالسا لها ارغو یداک بوتودالاس هدنناضمررب ناسفط لغان قوح

 بونود هبا هرفاو مانغ هل وب كیرط پواوا یر ارغادتا هنیرزوا سادنا
 رای دلبا تعراسم هکعا ارغ ه راند لوا ماللسا لها هدن راک دروکن کو دلک

 ید هلبا یھ بواوا هللا یک کنم یظفل سادنا هکنوسساوا مولعم)
 یعع كلاد بول وا هلا یک ك هلحهم لادو ینوکس كلون رد راج قلوا
 دالب تکلعوب رد هنکاس نیس یرخاو هلا ىع كمالو ا ید هلا

 قاقرارم هدن ر ارا ب ولوا تبالو لکشاا تایمر هدن-سوشراق هب رغ

 یکرر, كسادا ردردق لیم رکا نوا رحم صرع هدا لوا هک ردراو

 ردعقاو هدفرط لوا ی نغاقاقز رح و سداق هر زج بواوا رغ ولج

eشکر ر رد هدننس هنولش ر هلا هلوک رط ب ولوا اع رش خد  

 لوط هج رد نوا لح لوار ديلا یب رغ بول وا هدنفرط طرح جد

 هدنفرطبرخو لاش كدادلا بيرق هنکرب ردعقاو هدضرعهجردرکسقرقو
 س هاب ناو را تدل دنا وز دتشلوا عقاو وق ایاتش ه دنلح اس طح رو

 هکنوساوا مولعم یدو هسدلوا مولعم یی دلوا هدالثم لکش تانو تک و

 هب ی رغ نڪڪر نالوا هدنناب هقرونمندنب ونج قرش نکر یلوا علض

 ۳ 2 نا قرشو بوج كسلدنا فرطو بول وا دتع یرغوط
 ندقرش نکر نانلوا رک ذ یسینات علض ر دیعض اوم نالوا هدالح اس

 ی رغوط هب لا نکر نالوا هدننایوق اتنش نالوا یسلاعش دح كسا دنا

 راوق یکتا كغ اط نالوامقاو هدنسارا كفرا وی هلبا سادناهک ر دشلوادتم
 دنع د نکر رک ذلا رام ندیلاش نکر ناساوا رک ذ یل ا علط
 سادنا ردیلح اس طبع رج هددناح برغ GE N فرطو هکر دشلوا

 ردفورعم ود رک ضرا كلم زالوا هدنفرط لاو برغ ادعامندنرابدد

 ردفو رعم ود تر, لیج عاط نالوا نجاح نب سا دلا هلا هریک ضراوب

a 



( ۸:۰ ) 

 ناسکس هفقاسا یدلبا ماسد هرلنا یکلاع ب ودارت نت ریس كن ردیو .

 سلا "یداویدیک یناوئا نابهر بودا دهزت یسودنک رل دا ف: رح ردق

 هدعب ردل وا ندیا انب یهسینک ی راک دد هق روم هدنس وش راق ی رهش

 ط وذ هرکصتدنا یدلبا تک ر ح هرز وا قکرح كابا بواوا اتول یلغوا

 هدعب یدلبا لو بور وش ود نئصرف كلا هیکر مان قا رب ندنس هر

 ارز یدل وا هاشداب نکیغو یساضر ك ہلاہھا سا دلاق ر ر وک ذم

 نوک رب ینا مدار ندنعاہتا صاوخ یدیا مدآ قساف و یغاط و م رح رب

 هربسلا نس> یدل وا هاشداب هنس زوقط طوفسش هن ر بودا لثق

 كاله هرکصا دقدل وا هاشداب یآ چ وا ال وا ه رب ىدا مدآ

 كاسو هلع هللا لص هللا ل وسر یتنطاس كل وب هکیدل وا هلتش هن ړو
 كاذذعیر دعوا ح ودم ا واز افداضع هتتفو یر واھ

 هاشداب هنس ید یورا هدعب هنس قلا هلسح هدعب هنس شب دستش

 یکلاع سادنا ت ودا روهظ الغ و طعق میظع رب هدنتفو كن وبول وا

 راک اج یدل وا لارق هنس شب نوا هل ه دعب ید زاب هل وا بارخ

 بواوالارقهدنسددب شع كره هشطرغ یلغوا هدعبیدیا قب رح موءذعو

 قالطا یراس وب یک ودعا دن نادنز كنساباب یدیا مدآ هرعساا نح
 بولاق للغوا یکیا هدقد) وا لاله یدادا د ر هنا کک ا یاوما یتیدلاو

 یل رحر مان قدر دزد ويل وا هداداضر هن رل وا هاش داب ك رانا یل سادنا

 ید مدآ عیصشر نکل ت ویل وا هداز هاشداپ هدنلصا رلب د ایا لارق

 هتمذح یرلهاشداب ندکجو ڪک ن رالغاو نیر رق یسارماسادنا

 یدرگاتم رڪ هک یربغ ندرلنآ ههاشداب و یدا یرلتداع تامودرول ]

 یدرریو هن رپ ر بوروک ینزامج كرللا هاشداب هدنرلقدلواغلاب بوبویب ما

 كالا نالوا هدفارطا لوا دو هوار طخ رب رج هرزوا تداعوب

 یال لانسر دم دخ ترا خیری ابو بلد الوا ینا
 هنسابا یصوصخ و زق یدلباهلازا یتتراکب نوک رب بو کب یزف لوا قبردز
 دق رفا ندنفرط تالنادبع ن دلو بول وا لا ضغ تحدنا رب رك

 نادرکور ندقب رذر ب و ردنوک همان هفرط رصد نب یسوع نالوا یک اح
 كا یدصت هنکف تواکنودنا حدم یسادناو یدلبا تعاطا هیاسومو
 مرواوا نیعم هرز نس هد هدامو ځد نو یدلبا ارغاو ث> هنصوصخ



CA 

 ندودنک نکل یدلک هپ هعور نوګا قهردیاظ هننرلش یدنک نس هفناط

 یر دار بواوا نادرکور ندودنک قلخ هلکعا رودص راوم ان عاضوا

 دادما ندنهاشداب همور سد رلید روط هکنح هلکناو رایدتآ لیم ه_فرط

 تدم یدرک هند د ارا صد بوزو شردار هلا یدادما كناو ید: ا

 < ماشدا شیدغوهدعب قا ماہ دع: طد رقاهدجر ردشلوا هنس چ و انوا مو

 بودیا عج رک دع كيبز وہ یدیا رلشا وا تسرپ تب ورک راثوب هکرلپداوا
 بوزوب یدردنوک رکسع هنس هلباةم كلا یلارق مور یدیروب هنرزوا همور
 كخبدغو ىدا مدار داهبو قددنز یدلوا هاشداب قدرهنب رب رایدلبا لتق

 هرکصادة:یطن و هرصاحم یی هم ور بوراو نوعا كا ذخا ماقتا

 هعود هنا رد هد عل یدلبا اما و تراغ یاوما نالوا هدنگاو ذخا ءونع

 ی ودنک یدل وا هار ور هليا یسهظح الم حق ېب هيا امص بورا
 كن رکسعو  Nهک مانفولطا هدعب رلیدلوا قرع هارد هدرعس لوا

 هشن رهش سراغ ت وقح ندن رهش ها اتاو یدلوا هاشداپ هنس قلا

 یدلبا لقت هب هن ولش رپ ندنا هدعب رد هدسادنایاصقا هک یدلبا تم اقا

 شلا رد رو هدعب ایلاق هدسعب یدلوا لارق هنس جوا یشادنرق هرکصا دنا

 هشواطد قثر هدعب یدلواهنسیدب نوا قدروا هدعد ریداواهنسجوازو وا

 هنسشب نوا دغاطا هدر هنس نا قیلما هدءعب قیاشع هده هنس جوا نوا

 هلطلط ب وا وا د ول ی ردارپ هرکصندنا بواوا هنس چ وا اب ویل هدمب
 هلل وا هدنس هنر وا هرب رج ارز یدندیا تاللا راد ر و نح اد | یت: رهش

 تعاصطا سد ییا ناسآ كل. عا كنج هلج راوخ ندیا ر وهظ هدفارطا
 دف یمادنا لا تبق اع ب ویلوا یاخ ندل ادج و كج هلرلذیغا
 بودا اش شرهش لیوقر هدن رق هلطیاطو ید ر وکه نيري س
 جا كن ولغواو ید ریدتیا ناقناو فاکت هدنس ان و حرطرلناتس رفاو

 هرز وا یرهش شفشذو یدلبا هع هلکنا ی رهش هل-غاوا لیوقر

 یراناوید رب ولا بویتسایبرق كنلارق كن رفهدنلجمرا یلغ واو یدلنا رفس
 بودا نایصعهثحا هل یسا وغا لرد نامزدعب نودا ناکسا هد هل شا

 هللا شب و ر وب هرکصندءیضت و هرصا ګو ید راو هن رز وا كلا یساباب
 لد وا كلذ دىب یدابا سح هجا وا بوت وط یت واغ واو ذخا یب هعلق

 مج یهففاسا ید ا راوی مسو قالخا لزوک بول والارق هیدک د ېلغوا



) ۸۰۳ ( 

 كللاراد یئاو رد راکدید هلیشا هک یدلیاانس ییهنابشاهدعب یدلبا هرمصاحت

 سدقلاتدولولس هنکلسمربحو ریکتهدءب یدلاغوخ یعج بود ذاحا

 كيزوو مانتغا ییایشاو لاوما نالوا دنا بولآو یدلدا رم هثیرز وا

 كلذک یدلبا لقن هر یرمضو هلیبشا یرعرم یهدناو یدتیا لتقف مدآ
 هد هلطیلط كقراط هکیداوا كلام هدنا ید هنبس هدنام لدواد نب ناعلس

 رم نوک رب یدیا یک اامدقم نابشاو رد هل لوا ییدلوا كلام

 وب هدنیش نس نابشات هکیدد اکا نکرروس تفح بولک مالساا هیلع
 انا هدکشودلوا كلام هنایابا لسرواوا هاشداب هرکص ید بواوا مدآ

 نن اکا نانا یدد لوا ه رزوا تنا .ص یرلنا بودنا قفر ھه دالوا

 لوا هدک دد ردقح هلوا هاشدان هک مدآ یک من نسرولا یمهغل هرکس

 ید ردندا یک تکیدروک ناصع ی« کلا ندا ناسحا اکس یداعس

 مالدا هيلع ضخ یدقروق شلقاربب هکیدقاب هیاصع ی هدنلا نابشا
 لصاح بلق داما هماجنا ترسم مالک لوا نابشا ی دتک بوغار ید

 یدلوا لات هعظعتالم تولوا هاشداب لر ہدیکو یدشراق هلا قاخ بودا

 ند هقناطلوا بواوا راداب ینطلس رایاشا هدعب بولوا هنس یرکی یتدم
 ندای هور هرکص یدابا سولع ما د ےک دست شی

 هط ن شد و اط یا كنرلھاش دا یدزار د تآعلوتشد هک قلخ كولبرب

 حس علاقو وب رلیدلیا الیتسا هشرزوا كرلنا بواک یدا شی ولط هدتاوررو

 یرهش هدرام یدیشع» ود قداضم هتفو یرلقداوا نوعس كمالسلا هيلع

 طوف هدب یدلک هاشداب ید یرکب ندنراا بولوا يکللا راد كرنا

 یا ندنوک لواو رلهدلوا یوتسم هدالب لوا بولک هللا یرله اشداب یوق

 بناح كسادنا یراروهظءاد2 اكرلتوب راب دعا عاطتقا ندنرلهاشداب همور

 ندالب هک ودحم هد هروب هیجان تواواندنسهیحات فیل اعا هدنسقرش

 یدیا ه دشنامز لرمصیف سوبد ولیف نالوا می یعجوا هک رلیدلبا تراغ

 نیطتطق لو ه دعب یدلبا لتف یسهاو یدزوب یرلا بورا و رصد

 كرانا صیق هلا ی راهلاص نقآ رارکت هرکص راید-عا روهط  دهننامز

 یصیقتیلبرلبد»هلواراداب هدنس هلباقم هلرکسع یدردنوک رکسعرب هنیرزوا

 هثب ررزوا یدنک هشاط لواو یدساوا عطةتم یرابخا كرنا لدهتقو
 ارا صد ىدا مدآ تسرپ تبرب هکر زد ا .تصن را نک ما قیرزال
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 دلصرا درو مع» زرد ردزاو هب رف كس یا نوا هدنراک هیاینشا رهن

 هیارغوا هرهش ترد ج وا هدنوک رب یجو هکردق وب رابدرپ ی رغ )شا

 ار ز ردلکد جان هکمروتوک و ص « دنا یو هکردو ید یتکرب رب كناو
 هدرلا رعصو هدرا هردو رد ررع یا كک تسار هب وص هد رد ره هتماا

 نوجا ىب هيلا ج اتعلم راسو هکاوفو كما هرلیبوب ه دنرل-ثاب عاطو
 شلدنا هلا هغه نیش هدنا ادعا هکر د هدلماک رثا یا ردوا انن . رلناخ

 هرکص یدلوا موسوم هلا یعسا كرلنا رهشلوا بواوا نا کو موق مات

 هسوگرب مان سناسا هدناو زود سادنا بودیا لید ت هنس یتیش راب رع
 یمآ رایدلیف هیعس وید اابسا یرادد ل وا یس هقناط كرف هلغلوا ب
 هتک و دعا روم« یرادد لوا بولوا نکاس هد هتبس ثفاب ناتتس هکر د

 لوا جد ثفان ن سادنا یردارب كلا ی E _لوا همست هتم س ءان

 هکر بد یک یدنلوا و سل هلا سا لوا نوجا یودتب رومعم ادعا الو

 یمس» هلا یکتا كنا نیغاوا ه اشداب هدنا هما ر مان سطیط ن ناشا

 قکاس موقر فورعم ود سادنا هدا نافوطاا دعب هکر ید رلّضءد یدلوا

 سوح موق لوا هکرلبداوا هاشداب ه ددم تدموریمعت ی راد لوا تواوا

 طعق بودنا عطق ندرلنا یرومغب نلاعت قح هرکص یدیا را هرزوا ید

 رایدتا رارف رلثاوا ر داف بو وا لاله یسا اها رکا هلغلوا ىل وتسم الغو

 ثمب هنن ممعت كلا یهقرافا یلاعت هللا هدسعب یدلاق یلاخ سادنا هنس زو

 J دنکلاع یهاشداب هع رفا یرلنا رایدنک موق كولب ر ند رلنا بودا

 نکیا Ey هةل و انف هل- + قاخ ندنعوقو الغو طك در

 یدلیا بص كب اوپمان شعب رطبا ن دنف رط هنب را رزوا بویق هب یکرب
 یرلةامرا تولک اخرو بصخ هالو هکرلیدرو ؟ نوا دنس هر رج سداق

 هت رارزواو راد تا مرتو ربمعت بواوا نکاس ه درادد لوا شاشاب هناب رج
 ندث ٩ یرهاشماب یرودنک و هرور وک ن راشیا هکر اب دابا بصث ةاڈداب
 هقلاط نالوا بارخ ه دئضرا هیلیشا یراکاملا راد یدراروط ندر عرب

 هدتالولوا ندنرلحا و رلددلوا را رقرب هدا ز ند دنسیللا زو بولوا یرهش

 رانا ی راگ همور اعنا هللا هدعب ردشاوا هاشداب هسک رقنرب نوا

 تواک ىدا شطیط ن نابشا یراهاشداب کی دعا طیاسا هن رارزوا

 هدنرهش هقلط ید نیر هرقب یدلبا ناشپ رب نب رادیو لتقف نغوچ ككرلنا
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 رهظا اهاذ * سارغو هلثر لک نعطفاو * ارابع س“ دمع نلیشال #

 مار 3* یا وس ضاغو نضاغ دقلف ٭ یساولار یک کم اهدو #* اهنهددوتلا

 * ساءنالاو ناوهلا راد * ها اهلزنا ثیح E و قرام نم

 ىذلالتقلاو * سارهلا بناج التفو * ادزو نيسلا ع رم صم اورکذاو

 یاکیسلا یراتدب و هل ادمع سد * سانتو ةب رغ نیا وات * یک نارك

 ون لوا هل بجا هل هپ وص ی دعا رما بولوا ریکجوا یبضغو ظرف شذآ
 ی قحرلبدپ ماعط بول هشود هرفس هنب رارزواو رلید-| لتف یب هيما

 هرکص یدر دشا نساداکیا كرتا هللاد.ع دوتا ماعط تو.وا زوده

 یا ی هب واعم ردحا نررمق هيما نب نالوا هدفمد یدتارا هل دبع

 هدنرا لب زز یلغوا رپ دم لول یش یرغندط حر ی کا ھ هدنربق كلاي س

 هدقدجآیریقره بوو کوک افق كکدلادع رادداوب زوت رادة ەر یک لک

 یب وا كننروب قجما یدنلو حک نوتب ماشه طعف ید روناوب وضعررپ

 هکوک ییلوک بوقاب هاو رلبدرافبح بوروا هل رایت اکا ی دیثموروح

 یفیدلو بوارا شوخر ندی رمغو یییرهدارهش كن هيما وتو رایدرواص
 یدلوا صالخ ندا رارف هساداو موصعم نالوا هد هغ قحا یدتا لتق

 لتق ی هيما نب كولر هدرمصب خد سابعلانب هللادبع ن ىلع نب نال

 هرم لاک هیماون سد یدردلا هراکز کو :یدنوروتس ندنرلداا بودا

 نردرواعم نورعو رابدتاافتخا رلتاوا رداق هیاقتخا بوش ود هسارهو قوخ

 نایلس ہلکا احر ییتعافش بواک هلايا نایفس ن دتع ی نايتس نورع

 وتو یدروبلا هما ناما هثاعو هورع بوزان همان تعافش هفرط حاقس

 م < هدلح وب یر هرم كل هيماون ردوا یرللوا ناها نیر 3 ادعا كنهما

 ناونعرب هدلرارک ذهب وما ولم نالوا هدسلدنا (هرقف ېککیا) ۍدلوا
 الام اکا ح#لا لبقو لاوحا كسادا ( ناونع) رد وا دصعم يکياو

 ےل وا كلام اکآ یومالا نجرلادبع ات حلا دعا و یخ تیفک و رلتاوا

 سادنا ( فرح یکلوا) رد هن رزوا فرح ج وا هدنرارکذ ارها ناک

 ضص»ب ر د « دنررک ذ ما نالوا كلام کا مالسالا لی-قو « دنا

 هدنحا ردا قش قامرا لود قرق قیرادد سادنا د ڪک رر د ني خروم

 رهش لوب ناک سرد اص كالو دعبال نداععو تاماجو نویع نالوا

 قحردراوحور و نوصحویرفسایقو دعو هبصق هداز ندزورچواو
 ۱90 ( د )
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 ید روا هللا قار نم ین اورم بويدا مدآ رپ رلید زوب ی رایناو مو
 دف دا دا رد ود یدش ود نینم ولا ما مدار هداخاوب ید ر وش ودو

 ورابا یدرت اص رانادک مدارب ندنلاحر هد وکر ابد شوا هن رزوا بوئاس

 یدردنوک هلاص د لوا هلوعوبا بولا یشاب ساعیددک شاب بواک

 یآ نواو هنس شب یتم وکح تدم و ز وفط شلا نس كناورم تد واوا

 یدا مدآ روهشو كافس و شظبلا ددش ىدا شلوا ن وک قلا نواو

 یدسانا یعاوند لدا فن هدقدل وا لصاو هلاص یعوسطةم سار

 اص یدپاق یدکرب یک یکیدشود ہر بولیسک یلید نک ردیا ضف
 هکر دیلبد كلاو رم لید وش ر مس وک رل یش بد رغ و بی هل هز راکزور

 ی1ا لاس را هنف رط حاضس یس أر و یدید یدتک ب واق یدک رب
 یت وع وبا بول ود هءاش لاص ردشلوا لتق هلاق هعک یکیا ندا ید

 ىدا ملس اکا یرالوفو یال_سو لام بودا بص کاح هد ربصع

 یدوفوا قو بولیا رکش دعس هدقداوا لصاو هحافس یشاب كنا ور

 ناورع * نيد رظیال مهنام دالو * مهبراشا و رب ۸ دن وب رمش ول *

 رلودح ۳ هثس راب د ڈا هللا دعو هللا د.عیرالتوا هرکصادق دال وا لت

 نال واهدنناهب | دراو زدلو ایل | دع بو کو دهل رلنا یسهفناط هشدج
ES.یدلاع ع اصالد ه فو قف الخ كن د هم ات بولت روق هلبایرادقم  

 . یدهم بوت وط ینا ثء_دالا ن دج نب رمصذ یل اع نیط ساف هرکص

 لایعو لها هدقدنا وا لتف ناور ید2ا لتف یدېم ید رد وک هنو رط

 یرلنا مسرول ما ن بودا لک وم مالغرب هن را رزوا بولوا هد هسک لوا

 یرلتروع نوح ییالد ادا صاع یدا سعا شرابس ود هلا لتق ها

 یورف لوب هدنراةداوا لخاد هنر وضح یدلدا لاسرا هطاص نوتوط

 یعاسق تن هيما ون هلکعا اج ر نس هعلوا وذع  ودنک بولک هز وس

 بودا وع هرکصن دک دلبا دع یب رلتنا ها نالوا هترلف رط تب لهاو
 هيما قب هش بول وا هدعشمد لع نی هللا دبع یدلبا لاس را هنارخ
 ندهیما قب هدنناب بواوا هدنر ز وا ماعط ن هک وب یدیا رب-عا تعاطا

 هاد نب لبش ندنراوادازا مشاهنب یدیا راو مدآ یرادقم رفن ناسءط
 لیلامیلاب * شاسالاب اتان تاللا حصا * یدوفوا یرلتیب وب بوریک ساع

 * ساء نام زانم ليم دعي # اه ووشو مس اه روا وبلط * سالا فب نه



(TR) 
 یی هسیک مان لوص ی دڅرلبدجآ ی را و ول رهش یدک هلص وم كرەدا

 ك او ره یدک هد را كن اور حس ودك تودا تصا لعاع هدآ

 ردار صد تولا یلایعو لها ناو رھ هدق دآ وا به رق ها ینیدلوا

 یدک هنارخ هللا دبع نازا دهب یدقارب ک اح هدنارخ ین انا یس هداز

 هننرلیلاها هزب زجو نارخ هلو اکا هللادبع هاکعا تعاطا ب وقی> نانا
 تعاطا هر ودنک یسلاها ید راو ه.صج ندآ ناو سه ید رب و اما

 هرواعم ندیلو یدراو هعسمد ندنآ بودا کک نوک يا رلد دلوا هرژوا

 هدنر اک س رطف یلارهن و ید راو هنیطسلف ب وغ ارب هدنائاو رم نا

 هلطابو كنا یدنوق هج بواک جد یلع نب هللا دبع ید روطوا بولوق
 جد دلا دع یر دار رلیهلبا تعاطا هب ودنک یسل اها كنب رمق

 راها یسلاها بواک هصج ندا یدک هدادما هلا مدآ ك ترد

 لماعو چ هللا شد ور ل اا ردوا فاش بواک ندنا رل:دلبا یعاطا

 ةط او هرکصا دم هدنا نو شا نوا یدعابا لتقف یدل ی نالوا

 ردنا لاتماو اعاطا ب واک یسلاها ند را یدابا تع رع ی رغوط

 بووک ندلح لوا ناو رح تقولوا هکن داک هس رطذ یلارهت هدعد

 هداشا لواو یدلبا ئا تدەر هدنیطباق هللا دہع سد یہا شسع

 نوا قمارایناو مو يلعن خاص یر دار همللا د.ءندنف رط ك حاقس

 توشود هدرا كناو رھ اص سا یدلوا دراو ماوند تر هدیآ لاسرا

 هشنآ ناعو ماعط نالوا هدنرز وا لوت ییدنک ه-با ناورم یدتک

 هلا نوع ولا یدلک هطاط هدسع) بولوا لزا هدیعص اص یدراه

 نک ناو رم نوکر ید ر ر رول هدهخرح یراحلا لیععسا ں أع

 نوع وبا رایدلبا ذخا یتحاق ر ورلید زوب ب واک تسار هپ ولتآ رادقرپ

 رابدید مدیایوس كسررو ناما هز كم دا لاوس لح ینیدلوا كلاو رح

 هبا رکسع ك ولب ر یلیععما نب ماع نوع وبار بولا ريخ لص احلاو

 بول و5 رلبد) وب هد اس اساک رص وب یاو رم تو راو یدایا لاس را

 نغلوا قازارلن و رلیدلغاب هکنح توش ود هن رژوا هلا دهک یدرر وطوا

 هس رار روک یز! داوا زا مزب رانوب بولوا حابص رکا هکیدید هرلنا راع
 كنلقو ز رولوا هسبا یللوا هعن هک وب نامه را ردا كاله یزم هلج
 رلیدلبا لح EES ب ودنا هرز وا لاو:اوا یف هلح یدرمک ییذق



AFA ( ) 

 هرکصن دک د را هلاوز شنکر کا هکی دید هزب نعلاد-ع نر

 هحر ر وشک ود لاو زا لو رکا ر دم ت رصن هس را ر وک ود

 م دآ هلیس اجر هل اص م هب ىلع نب ههادبعو ( ن وعجار هيلا اناو هقاناغ)
 كع رک ع ینا هدلاوز تقو راب وس نالب قیرز نب هللادبع یدردنوک
 نیزد یر بحاص هدب رحروما ناو میدرو باوج وبد مر دنکج هنتآ

 ید ا رود نددادس جم هل-ج راربب دت کو دتبا نوکل وا نکبا مدآ
 دنعت ودرکاكولوا یکرا هنن رکسعو رابدراقبح نلاوما هکیدتا ما هلجزا

 را هسی ضعب هرکصیدید مردبا شخ هزمس هلج یلاموب زک هسر دیا بلغ
 هکندردنوک یعاههللادبع لیغوا هلا یرلعا یدصت هام نضع كللاملوا

 هلا لتق ی رلذدبا ضرعت هلام بور وب هدند را ل رک ع هللا كعابا

 رک ع یک یکیدب روب یرغ وطهب و ربک ب وکج نغ ارب هللا دبع سب
 ناشی رپ هل اب ك رود( ةع رهلاذع رهلا) بوناص رجاق هب ورک ینا قلخ

 هب وص یغوچ كقلخ بوک یی ورک بولب زوب جد ناو ممراب دلوا
 رصلا کب انق رفذاو) هل دبعو یدک ندصلق ید یغوچ یدلوا ق رغ
 یدوقوا یتسع رکتبآ ( نو رظن متناو ن وع رف لآ اتقرغاو مکانیجناف
 صاعلا ن دعس یدیاراشل وا ق رغ هب وص یجاقرب ند رایاو رم اریز
 یدلیوس یرءشوب بودا بیع نوعا یرارف یتاو رح ر ندندالوا

 * برهلا همش ایلط مواظلا داع × هلتاقف ناو رل رارفلا لب × (رعش)
 * بسحال و ند الف اش وهلا كنع * تبهذ ذا كلا ك رتو رارفلا نا

 اا لع ج ناو باللا نوعرف إلا ةشارف
 كلن اورو یدلیا رب رح هنف رط حاضس یعفوب ىلع ن هللا دبع لصاحلاو

 كناورم ید روتک هرکس طرق هلم لاب ین اوارف لاوما نالوا هدنسودرا

 رد شل وبعوقو هدن ر ورم هجکرپ نوا ندالوا هرخالا یذاج تیزه
 یلغتلاو رعنب ماشه ید راو هلص وم بودا رارف ندلح ل وا ناو
 ه:شا ماش لها رلیدسک یرایر بک بودیا ما یدیا یسلاو لص وم
 بس هل اوره یسلاعا لص وم رایدلشاب هب اد وید یداک نیسنم ولا ریما
 یزکطلست ك زس لات قح هک هلل دعا لطعماب یدعجاب بودیا مشو

 رل دد د یدلبا ناسحا هفیلخ هر نت لها ل رع ریمعب بو دیا عهد ندزرع رزوا

 بیل ىلع ن هللا دبع یدتک یدتیح بود شا ی رزوس لوا ناو رم



) ۳۲ ( 

 هر هبط دک ل دیج هدنادم اع ن رفعح ن یے و یدلا لاسرا

 هدزاوها یرسانب راع نب دڅ نب هورع نب ناعع ناظعبلاو او یدردنوک

 تودیاماراو ثکم هدودرا تاب حافس یدلبا لاسرا هوه اربا نبا ماسب

 بناج نیزا یدلیف لوزن هیهعاه ةد هدهرامالا مصقو یدجوک هدعب
 لصومو لت ینابفس نب نامععیدزالا دز نبتاللادبع نوعوبا هکقواوا
 ندنارخ بو دبا عج نی رکسع دج نب ناو رمو یدلبا تحاقا هدنس هیحاأت

 بوکح قدنخ هنشارطا هللا رکسع كج یرکب زوب یدراو هنرزوا كلا

 شمردنوکدادما رادقمرب اکا هل وا یدراو هباریخد نوعوبا یدرروطوا
 میو یدردنوک دادما رکسع رفاو بودا روهظ سال اوبا هدسءب یدیآ

 كدا باطخ هن راقاوید ردیک ےک هنکذح كناو ره ن د٤: لسها

 لاسرا هندرط نوع وبا ینا نیکعد مردیک زب ىلع نب هللادسع یسهجوع

 هللا هعتما نالوا هدنشا سهع> یدنکص نوعوبا هدنا وصو ی دلبا

 كن هرخالایذاجیدلءا لیوح و لقن هلحم یرمغیسود:کب ورب و ههالادبع

 م دآ كس شید طا صا هب هدیع هللا دمع قه وا یس ہیک یجلبا

 كنج هوا هه و یدشربا هکر کک ناور بو نغ اگر باز هلا
 هغم رود یرک ناو ص یست را ی دلک ههالا دعو ی دود ورک بودا

 یهللادبع یلغواو یدلوا دیقع رلبدتا عنم یا یسارزو ی دلیفق ترشابم

 یدنود هتناب تلا ك ودر تا نَا دع بواک ی دلبا لاس را

 هنفرط ناو صب هننادنع هللا مدآ ك ترا ق رانا لع ن هللادع

 بوردنوک یناورم نی هب واعم نب دیاو ود راقاکا ناو رم نیا یدادا لاسرا
 یدلوا تباث "دنرب یسودنک نکا یدازوب یک كوراخح ربدخا كنج

 م رهنم لرکسع ىلع نت هللادبع رل دارا هلبا مدآ كوب رپ ندنعابتاو

 دن را رزوا ی رالوب كج هلک لرکسع نوغزو قعلوا رادربخ ندنفردلوا

 یار نوعواو ید رغوا هردوراود نوسهر و لالتخا هعلخ بوی مدآ

 هت رژوا كند نامهندلوا روهشم سانلانیب یلاوحا كقراخم هكدا

 ن دڅو یدردن لا ی رکسع ب ودرغاح لالد سد ردک رک كع روب

 هللا مدآ كب یمرکب یس ودنڪ بوغاز هنس هظفاحم ودرا لوص
 قلوا كب یکنا نوا یرتسع هدتاور ضعب یدرو هن رزوا كلاو رع

 ن زر زعلا دسع ناو رص هدد داوا لباعم هت رر رک یراردرزوا



CET) 

 هگرد هلوکؤب لیصا یدنلوا تە ند>اف-سلا سابعلاوا « دلرخالا عی ر
 ریسخ ندنب ہند ل ھا « دنراک دتا ذخا یامالا میهاربا یرلمدآ كناو مع

 هلا دبع ن لع ن د2 ن هللا دبع سال اوبا یر دار بورو رم هرقروب د دق وب
 هدخاب یراغا تعاطا کا هدضوصخ رهو تع رع ۾ هقوک هللا سالا نا

 ندلحم لوا سد یدلا بصا هفیاخ هرکصذدودنک یسایلاواو صا

 یردار و روصنلا رفهجوبا یشادنرف ید اوا هحوتم هی هفوک سابعلاوبا
 خاصو یسعو دواد یراهحوعو دڅو تاهولادسع ی الغوا ليهارا

 یسهحوعو سالا نا للا دبع ن ىلع ون دععاادبعو هللادبعو لیععاو

 لع ن دج نر یسو-ه نب یسلع یسهداز ردار و یسو» یلغوا كلدواد
 بولک هدا رفص راد | ههل ساسعلا نا مات نرف-هج ن یو

 هداع ماننیعا ماج هد: سەرم كتهفوک یر هوش رلبداوا لخاد هر هفوک

 هللا زنه كل دیش 1 دیاو یسالوم مشاه ون ی رانا لالا سوبا رلبدا

 ےک یرلنا ندررکسعرسو ندهءیش هلج ردق نیک رژ تور دو

 هبلاطیآ یتفالخ بواوا رادربخ ندنوف كيهارا ماما اربز یدلبا افخاو

 هدنس هرا هعیش یرلک دلک هردق وک رانا تفاع نکل یدردنا دارم لیوحص

 كي مت قفالخ بو وا نغالاو نلا كسابعاواو رل داک بواوت تره

 حایصلا ىلع نوک هعجر ۰ دنرو ره ده یا نوا ندلوالا عبر رای دا

 رابدلعاب فص هدنک وا سوق كالا وا بوناشوف نررا-الس قاخ
 دیهرامالا راد اعم خد ن راقا واش یدش هر قلبا رب بوقیحت س ایعااونا

 هللا لوسر كنودنک ن دنایدعیح ه هبطخ بواک هدضسم نازآ دعب رل دراو
 كنهیءاون و یغیدلوا يح كنودنک تفالخو دارد ةو هيلع هللا لص

 هاو یدابا ناب و حرمش هددسهمطخ ییراکدعا هقلخو نګابقو براھ

 دکآ وادواد یردارب بونا ندریتم سالا ون اهدعب رل دتا تعب ندا سات

 سالجا هغر یروصم یردارو ید-اوا لخاد هرصق بواک ید روب
 یدلبا ذخا نیرلتعیب كد هءاتذخا لرل هلو هل ید رسم یدلیا
 ماج یسودنک انوغار ماقحاق هد هفوک ین ىلع ن دواد ساسااوآ لوا

 یاس وم ن یسع یس هداز ردارو یدعیح هنس ودرا كەس وا ه دعا

 ی هرییه نا هدطساو نسخ تقواوا هک یدلبا لاسرا ه هبطاث نب نسخ
 هنوعولا هدروز رهش یب لع ن هللادبع یس هحوعو ید هرزوآ هرم صا

. ۳ 

۲ 
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 اف هد اک رعد هنآ کرلی دن زاید لو یتیم هشراک فاو کک توخا
 نالوا هلس هلبا هطعف قاخ « دانا ییبدلوا باغ كنهبطعق شالوا قرغ

 هدنراکدتالاّوسوبد ىدا یعدتادهعلو ی ه-هکرب د.طع ج هنس ارو

 لدا تعب ن دنسح مولغوا مسرولوا لاحرب ن رکا هبط یضعب ك رانا

 نوعا نسح ی ردارب ند هبط ن دیج سان هلج كجود یدا شکد

 هدانا لوا ارب زرابدکبد رادرسو مکاح هنب رارزوا ینآ هناماع توانا تب

 علا لع ی شعر د ول هب هتحرب یا هبطت یساباب توی و هدا نسح

 یدنلوا لس هن انک فک روهج روما ه دک داک بوتاوا لاسرا ربخ

 هلمخاب ید رانا ںواک هنس ودرا كرمه نا ES نوغزو بناح نزا

 ك هبطت یدبا راع ود هطساو توغار هدودرا ن رلحالسو لامو مرهنم

 یزب ( هللب الا ةوقالو لوحال ) قوا یسوع م کا هربه نیا ی ربخ یقوم
 ھه طوق ن نسح یدید رد رابدا تمالع تمالعو یدزو ید كادطعت

 نب دلاخ ن د م دهم ندنا نکا یرلک هب هفوک بوحوک ندلح لوا

 لماع ه-فوکو شدرک هی هرامالا راد بواک هی هفوک ی رسقلا هللادیع

 یدیارلشعا رارف ملا ماش لها ناو هدنناب ییراطا خاص ندا ز ناو

 ضراعم یب نسح س یدا شعا مالعا هنفرط نسح دج یربسخو و

 هلا قلخ ل یدربدا تقی هر ودنک قلخو یدرک هر دف وک تولک

 یدیا لالما هل“ وا یر زو لدج لا درزوا قصو كن ه.طعت ییهعبایع

 نسابعااونا توتاوا بصذ لماع هب هفوکیرسقلا هللادبعنب دلاخ نب دڅو

 ن دج هس وبا یدرون وا قالطا را هر ودنک كد هنن روهط حافلا

 ن بیسم تالذک یدل لاسرا هننادم هلا رل شاب یرج رادقمر یی هبطص

 نب ماسیو هرعلا نیع ییحارشو یلهمو هنور د عرب ندلاخو رهز
 یدیا هدنا نجرادب-ع یردار كل همه نا یدردنوک هزاوها ا

 ندب زب نب هیواعم نب نابفس هپ هرصبو یدجاق بوقرچ امرهنم هالا دعب
 هربه نا یلهالا هتف ی سم ید ردنوک بودا بص لماع یلهاا

 هدفدعیح ندزاوها ید هره ن نجرلادبع بولوا لماع هدنا ندئفرط

 لده اتهمه نا لسمو یدازوب نایفس بود کنج یہا شاک هنا كلا

 هبا ریه نا هد دط ماو وب هبط عنب نس> هلسوپا روب نمو یدلاق هد هقوک
 هدعاور ضعبو لوالاعیر هروب نم هنس تالذدعب یدیث عا لاسرا هکنج



CA 
 مدآ هيا ند رای کا بولا ند رآ ك رلنا هبط ق یدش 3 ود هعلواو

 را هجثج و رل هر ونطو هسلساو لاوما ناو هدن را ود را ید ردل وا
 هتذرط نسح ییغوا ید ربخ هبطت یدیغ وب یرصحو دح ك رابارمش و

 بجر هک یدلوبع وق و ه دنسلاوج ناهفصا هعق و و و یدسلیا رب ر 1

 هدنواهت هدا بور وطوا لو ی رکب هدناهفصا هط هک ىدا هدنآ

 هرکصتد هسصاع یدنواهب نوح چ واو یدش واو هناغ وا توراو

 نس> یغوا ê ربع حط برکا كنسلاهاو حق هلا شی ور و

 ن كالا دع نوع وا هبط# هدهد یدسایق تماقا هدناو ذخا یت اواح

 نا یدلبا لاسرا هرو ز رهش هللا مدا كب ترد یب یتاسارظنا دیزب

 3۳ و نوکر ندن زا هغوف بوراویدبا هدنا ناش یا

 نوع وا یدلوا لوتعم یسودنکو م رهنم یرکسع كلا رابعا
 هکه لب وش ىدانا لاسرا را رکسع 6ا هرطعت بودا تفاقا هدلصوم دالب

 یعوع-م كناو رم هدنار رخو یدلوا عج مدا كس زوتوا هدنناب كنوعوبا

 هر هلکنا یدانحا لصومو هر رجو ماش یدرو هن رزوا نوعوا قول وا

  یدلبا لوزت هریک الا باز بولک رلیدبا باکره یرادالوا هيما ون هل و

 هد روز رش هدنهرعو هلا 5 دیس كنسهنس یکیا زونوا زوب نوعوا

 مان الولح نوحا كنح لا دک هربه نا هدقارع هوا. ۳ روطوا

 لح هرببه نا یدیا شنک هع رزوا فول وآ راد یخ نا دننف دقیح هل
 ی هلجد ر واک هریکع 4+ ظفب ید نوح قدنخهنفا رطا بوئو هد رود نم

 یرغوط هب هفوک هلا e ع ءربه نأ یدنوق هنا تلا كراہناو یدک

 ا ۳۱۰ ع یربغو هرابا یمدآ رادةمرب هبطق- ی دتک توجوک

 هانا روع یتارف ندلحم لوا هکات رله دنا هاد ی زر هنیه-س یراددل وب

 هاست رغ بناح كغامر ا بوک یتارف نداعد هرکصذدقد لوا كرادت راک سا

 لوصو هلع یتادلوا كل هره نا بو رو یرغوط هر هد وک هدعب یدنو

 یا كنارف نیسرف یداوا لخاد یسهاس یکیا زوتوا زو هداثاوب یدلو

 بولوا كنجرب هدلح وناکب ماما هکیدرد هد. یدیاررده< بوم رو هدئف رط

 رادةمر یتارق ںواوب دکرب هدا ر د ثمر و ربخ یرمغحهلوا روصتمر

a9 تا مس ا یدتا هلناعم هلبا ماش لهاو یدک ار  

 باغ یی, .طعت قاخ یدازو کک یدا له لیهس ن ہر وح



(Arr ) 

 هرمه) فیط#ت نا بوشود توادع هن رارا هل هج وا وا ب ول وأ

 ید رمصن یدل وا رارقر هدنرهش یر و یدلبا تغارف ندکع ا تنوامء

 ندناو هنادبه ب ودااق ند ر فطن اسا یدلک هن رهش یر ب ولو

 یدج وک هرکصذدثکم نوک یا هدر معذ یدل وا هناو ر هناهفصا
 هي واس ید رار ر وت وک ب ودلکو ههود ېا هک هل وش یدنا هتسخ نکل

 لوالا مر یتافو رل.دلوا لخاد هنادمه یابتا ب ولوا توف هدکد شرا

 ید اب شا )و شرک رد تل وا هدم هک ییتکنا ن وا كن

 توفرمصاردلوا هدا رع نالو | هدنسهرا نادم هلا یر یتوف کردیا

 هطعت و ید رد وک هاش ی زامب ن هعزح هد طوق نک قعل وا

 هار ور هن رهش یر نسح یلغواو یدشا تع رع هسوق هدناحرج

 نسح ب ویح ند رهش لیشهللا دی زز یا سبح ناتو لماع یر یدلوا

 یدعا رب رحم یباقو ھا سم واو یدلبا N کلک یاب و یدرک

 ا ورو و نور وطوا هدر
 بور دنوک رخ هنیدیهبصاناتس ربط ہونا هرکص یدلبا تکرح هرزوا

 دن واینو یدلبا تع طا بودبا یا ود لیق ادا ےک و هلبا تعاطا
 بو تعاطا نکل ید ردنوک ربخ هرز وا لاوئلوا ید هلافع# یک اح

 یرلنایصع لد هنامز ر وصنءات 4121 وا قاشاطو برص یراللوپ كالو

 هدر ور هه چ وا ندا وز هن رهش یر ےہ طے ردتشلوا ید

 ماشو هک ناتو کاح هدنحما یدلا لاسرا هاته یسح لقوا
 نک رابدنک هدنواهن قسعل واراد ربخ هيا راو راک ندیلناسارخو

 یدل هرمصاحخ یدنواهت بوراو تالذ دهب یدتا طض یرهش بواک

 دنواهذ هیهرابنص نب ساعهلا دواد یلغوا قجاوا یعوع كن هره نا
 رلدد | هدنامرک تقو لوا رلنوب یدردنوک ما هدناب یرل هع ربا دندادما

 قعل وا راد ربخ ندنتکرح ك رانا هبط ریدر و هللا رکتسع كز وب
 هنحوا كغ ار رو یدل وش راق یرلنآ بوقیح ندب ر هلا مدا كب یمرکب

 ینندلوا یواح كع رش تو یزس نی ماشلا لها ا ب وڏ فدتکرب

 هلا هح ظاقلا بولا ن زود یدریدتا ادنوید م ردا توعد هماکحا

 ندعلوا ترشا هکنح زونهنکا توتروت ندتیفرط رايد با هظرلع موش

 یدنود ورک هرکص بوحاق ندادتآ هرابض نا رلردا وا مزه ماش لهآ

 هر 033
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 هللا یرکسع هبطعت ید راو هنناب كن هلظن> نب ها هدناجرج یسودنک

 هتک هدر ك هاڪ هدناحرح هرکصادشکم«دنایآ یکیابواک هروب اسا

 یدیشعا لاس را هرابس نب رصن هلیا رکسع ےظع ہ ربه نب دی زب یتا

 كند یرکسع یدنک هکندر وک هیطعق یدا نسح یلغوا هد همدم

 بویلشاب هتعصنو ظعو رل دش ود هسارهو ےب بور وک ینوفاق وج
 كموق ندبا قأرحا یبهمرکم هبمک رانوب زس ردیا فوخ نوع زس
 یدیایآ یرلقداوا هدنگا هک دنس ها یذ هتسوب نساکب ماها رردیس هين

 . كنج مکع بولک هنربغ قاخ سپ یدید ردشمر و ربخ وید زکس روصنء
 هبا یرلشاب كنصاوخ یتشابو لتق ییهنابث بورق نیرامدآ كيب نوا رلیدحا
 یدعا ماراو ثکم هدناج رج هبطعت نامز رب رابدتا لاسرا هتفرط سویا
 تولوا راد ربخ ندن رافدلوا هدد ق جو رخ كنسلاها ناج رج هرکص

 یدتا رارف هراوخ ندنا یدبا هدسموق رصن یدابا لتق مدآ كس زوتوا

 یدلنا سح ن رلمدا یدتسیا دادءات و ردن وک مدآدنف رط هره ناو

 هربه ناو داد-تسا بو ر دنوک مدا ید هتف رط ناو رع رصن هرکص

 هدنتب هک م یک مدا لوا یو یدلبا مالعا نک ودتا سبح نرلم دآ

 مدارب رکا هلوا شلوا جارخا هراد یانف ندناو هنراد ندناو هنس هرڅ

 كنس هزاخ جدر الاو ر ولوا نکم كم رک هی راد هن هس ردبا تنواع

 ههه نا وید نس هدا دادما هرصن ناو رم سب نم هر وک نیز وب
 مرجالف ید رد یصوصخو ید هنف رطصذو ید ردنوک توتکم

 بودا راديس ینیطغ نا هن رار ز واو ریه رکسع مظعر هره نا

 تولوا راد رمخ ندلم یییدلوا لرصد هبط یدلبا لاسرا هدف ط رصد

 هن رز وا رهن هللا رکسع  ولبر هدمه رګ ر زون واز و یسح یلغوا

 هتسح یلغوا یعهاربا ن زرح مساعلا وباو لماکو با هرک-ص یدلبا لاسرا
 یدقار ی رکسع بولب ريا لماک وبا هدنرلقدل وا نیش یدلیا لاسرا

 بو ربو ربخ لح یراق دلوا لرکسعو یدلبا تیعبت هرصن بوراوو
 یرکسسع كن هبطص ید ردنوک رکست رادقمرب هب ز ز وا كل رلناسصت

 تولا یتابشا لوا یرکع لرمصت رلیدلما رارف بوغارپ یدلوکود زارب

 ندثلا یمدآ لرصن هدر فیطغ نا یدلردنوک هنف رط هره نا هرکص

 اضف مه ید ردنوک یسودنک هی هره نا بولا ییایشاو یبونکم

 کا
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 كنج لسوبا یدبا شلوا رضاح جد هدنس هعفو ثعشالا ناو شلو
 یدبا یسی رب كرایقن هسبا هل یلغواو یدردبا تروثم هلکتا هدنروما

 نوساوا رام كنادنز و علف ك وخ هقاخ كنس هكيدد اكا هحط وبا
 هس وط ندسخ رس هسلا رصد یدلدا لتق یرلقت رح لوا م وا سد

 دنبآر كلا بوربک هورح هلبا سموبا ینامرک نیا یدک هرویاسین ندناو
 كني رورطا هلس نا نایش هرکص یدلوا هرز وا دایقنا هنب رحاو عابتا

 هرکسع رادةمرب قصاوا یعوعس كس وبا یودتا ادیب تیعج رادقمر

 هدسخ رس بودیا شاب یرل هسک مان میهاربا نب ماسبو مزاح نب هیزح
 لئاو ن رکبو ی یر ورح بو راو ید ردن وک هش رز وا یرورح
 .س وا هتنیرابدابا طی یسخ رسوب لشیراتاوا رکتعک ا۹

 هلا یعابتا هل اب راسو ناعع ی ردارب بويل وا نیما ندب ام رک ن ىلع

 نیس وہا بولک بیش ن ہہطےق ندفرط مامالا مهارپا هدعا یدلنا لق

 نص وصخ یرلبصنو لزع كنلاع كارطا ےھارباو ید رونک قأصسرب

 نس هی ا تفلاخم هنب را كس وبا هنقلخ رکسعو شا ضیوغت هلس وبا

 ییرورح لسمو | مرج الف یدیاشم ردوک هلباروب نم بوزاب نامرف ود
 هرکصادنک و دعا رارف ید رص بودا لک تب رالغ وا كن ام رکو

 هدنف رس ىب ید ز الا نانا نب عابس ب وا وا كلام هناسارخ القتس
 هنیر ز وا نیبط ییشالا ن دمو هناتس راخط یهفهارا ن, دلاخ دواد ولاو
 ی رج دا ر یی دطعق و یدابا نیعل هط رش ىلا ن كلامو لماع

 دیزب نب دلاخو دیزب ن تاللا دبع نوعوبا یدلبا لاسرا هسوط هل رلیشاب

 هیطعق ردند رانالوا نیبعت هلبا هبطعت هع رح نب مزاحو كيهن نب نامو

 ی مساسلا واو یدلبا لق یغوجو ید ز و یرلناوا هد سوط بوراو

 یلانو مصن ن مت بوزاب نامرف هبهبطعتو ید ردنوک هر واست یشاح

 یدتبا مما كنا كنج هل رلذدبا املا هرلنا ندناسارخ لهاو هلیادی وسنا
 ید ز و بودنا كنج هلا نار و نه هد. مان ناقدوس ب وراو هیطعت

 نوا ضبقو عج ییایشا نالوا هدن رود ر او ید ردل وا هل نسکیاو
 كلا یدلوا هناو ر هر وباسل یس ودنکو یدلیق لاس را یکهرب نی دلاخ
 یدلبا رارف ندلح لوا هلا یعابنا قاوا راد ربخ رمصن نداتک رح

 رایدلوا ناشیرپو قرفتم شاوح و عابتا نالوا هدنناب بوراو هسم و



)۸۳۰( 
 كن هیماو هنب راتجح كن هس اه هکیدیا قب رز همط روصنم و |یسرب

laaباا ندا ك سک شع :یلبعن دمخ یرابیقنوب یدب ۱ هک امن  

 مداه اتش ارخ ن دنذ رط « دنع رات ح وازو مدا شک لوا هکیدا شعا

 a ارخ رهسعک لوا یدنارلشع | تباحا هدک دتا توعد قلخ تبوردت وک

 ی دورلطو تعبیه را دا رو مهلا تل امورشک ن نایلس ندنس هلق

 نادعم ن دلاخ نی بیرش نب هبطت ندنس هلبقیطو نيعا نب ورعو قبرز
 نی مساقو طب و ی ظحالو هبیع وبا بعک نی یسوم لدن س هل ق مو

 ردرلمدا مان نامهط ی لمس ش هدتاور ضع یورهلا ىلع واو ییاسشسلا

 ةعاطلاو هلوسر ةنسو هللا باک ىلع مکعب اا) یدرولوا هللا تالکوب تعنو

 هللا دهع كلذ مکیلع جو هلع هللا لص هلا لو سر تس لا نم یضصرلل

 اولتسن ال نا ىلعو مارا هللا تدب ىلا یلاو قاتعلاو ق الطااو هق اثیمو

 نرمعد یطرف لب زهال سو اهرکص ) مکه الو هب و وج طاها

 ود لوا یار ندد لآ و تعاطا دهالا باتکح بودبا لاسرا هرایس

 (طدرقنرهال )یدلباراه طا لوق تروص بود لاھ ارم ےن دک دابا رہا

 تبا نیک الا نم كل ینا ج رخ ا  واتقیا كب نورغأب الملا نا ) اکا

 ها یعابتا یدککرصذ هکندروک ر هال یدتآ رارف ندوبقد را هلا هنانز ره

 2 صد هدفد راو هند رط سم وبا ربحوب el رارف ا تورک

 تو دا ی دعا صدا ترذ یجرکب ندنعاا دیدانص توراو هنسودرا

 د ار و رایدتک هنمارا یرمصن هجک ل وا هلا یئام رک نیا یسودنک

 کب چ وا هنشاب بوراو هسخرس رصذ راب دود هو ورک ینامرک ناو
 هرلءدآ کودتا لاسرا هرصن امد م لسم وبا هرکص یدل وا عج مدآ
 ز طب هدنک ودید یدتا رارف بولوا راد ربخ ند نکعضو هز وک هن هرمصد

 یدتار ودص تاک هن وک هل ند زس هدا لواارابدرو باوج ويد
 توالت ییسهع رک تا هرخآیلا( نور اب اللا ن! )رهال هدک دتالاّوسوبد
 هدنصوص> یاسا کو یدلبا لت يا لس وا هرکص وایدید یدتا

 . هدرلکنج قوح بواوا مدآ رپ ر همتطوباوب هکیدلبا هراشتسا هلی دط وب |
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 عضو یمسا یدنک هپ واعم كلجاک هاد ماباب هدانا لوا یدیا هدا
 هدنس هلباقم كلوب بوق هب واعم نمسا كع رد مدج نیک | ساتل نس هل وا

 كاع سد سا لاسرا مه ود كسزو هع دح نایهس ان هب وا

 یلاوحاو یدردنوکر یخ ود نکس تک اار شا هي اهب زآ ییبخ مسا هل و کا

 هللاد.ء برا وا دراو را ندا وا سی ی دعا ر رحت هنفرط لسم وا

 رابدایا نفدو راب دایق ب زام كهالادمع بونلوا قالطا یراردارب و لتق
 روهظ هتف هدنرل ارا یرل هقناط هیاعو هرضمو هدسادنا هد هروب نم هم

 یس هقداط در رمض» هن رب بوآ وا تو E هما یکی سادنا ی دلبا

 كنج هلبا یرارب رب بولوا سر راطاتاوبا هنب رارزوا هناءو ليم هن رارزوا

 لء هرکص بولوا لوتقم راه یک قوح یتدوراطاونا مرهنم هیناعراب دعا
 كنهقرف یکتا تولوا لاوس هنا یشرعلا یرهفلا نحر دع ن فسو

 هدهروب نعهدس بول وا لخادیسهنسزو وازو دعب یداوا فرطر قالتخا
 ار زیدلبا تعب نت نر لمس هاا یرکسعو لوخدهن رهش ورم رسول

 هخاصمه | یرر رب هبناع وه یطموق اغلا هنوالخ فرط ناسع وب ارلب رع

 باصو لتق یاب نود كنسمصنرا هسک ضعب هرکص یدبا راشلوا
 هللا ی رلعا اودا ی یامرک نا وید كد وا هطاصم هح هاکنا یدتا

 مدا هنفرط لس وبا صن سب ی دازوب مص ب ودیا ع وجر ندنتع زع

 د یتامرک نیا یدلبا ساقلا نس هلوا هل هلبا یوق هي مضم بوردنوک

 یغنق هدصوصخوب )سموا سپ یدردلوکربخ وید لوا هد زفرظ مزب
 LISER هلا حاد ت افا ودر دہ انه ا چر فرط

 بسانم ردقو نما ندنرکم ج دكر هذ بولوا یرارادوه كنهوما هضم

 ردن ود هلوا داحا هلا ینامرک نا بویتلوا را تعا هفرط كلا نالوا
 نیا یدشا ما بودنا لوبق ن راسر ید سوبا ها یرلغا باوصتساو

 هب رضم نالوا یناوعا لرصت تورک هنن رهش ورم هلا یناخا یتامرک

 دنیدلا لخدو) هللا یهورک هعیش لسم ولا هدعب رپ دلشاب هکنج لس هقناط

 اذهو هتعشنم اذه نالتتش نیلحر اهیق دجوف اهلها نم هلع نیح يلد

 یدر او هبهرامالارمصقبومک هرهشرهدبا توالت یتسه رک تی( هودعنم

 ربسخ نوا کیک هنب لودرا بودا تغاارف ندکنج ید ےک کیاو
 ندرکسعو ی داوا كلام هو ره )موا رابدتک بودا تعاطا ید ردنوک

 كيفن یکیا نوا ندا ترشابم هتمدخ لوا یدابا سا هغماوا تعب ذخا



(AA) : 

 يما وید هلبا لتق كس رولوب ییکر هردیا ملکت یب رع « دن اسارخو شغد
 بوراو هر هح هنلماع نالوا هدافاب بویقوا ی ونکم لوا ناو یا

 لوا ی دردنوک ما ود روتک هع روصضح هلا دن و د.وو ذخا یعماربا

 ی دلیق سحو ذخا ینا ناور سد ی دابا تکرح یعالا بسح یجد
 جارخا ندناسارخ رفعج نا هللادبع ن, هیواعمن هللادبع هدهروب نه نس
 هرزوا ینددتلوا تراشا هدالاب هکیداواوب ییس ی دئلوا لتق هدسرانو

 نکاسدرفطا یسودنک بودیا البتسا هنب را رزواینامم كسرافو سرا

 بواوا رارقرب تدمرب هرزوا هجو وب یدرد|مک> یرال-اع هدفارطا بولوا
 .هتس هب را كنا هللا رکسع رادقمرب یب هداز نب نەم هه نرع هرکص

 ی دلوا مزرهنع ه وع نا بو دیا كنج هدناداشلاو ره ی دانا لاتسرا

 هدنس ر وهج ن روصتم ی دابا تعارف تولآ ما رفاو ندرلنا نعم

 هرم ناو ممن زب زعاادبع نب ل هس نب ورعو هناع دب زينب نجرلادبعو
 هر واعد نا یدلبا لاسرا هنفرط هر به ا ییارسا هی نعم رایدلبا رارف

 ی دنا راو مدآ قوح ندر غو ج راوخ هلکنا ی دع کک هل اسارخ

 ف هللادع 1 يلع ی هللاد.ع هک ید وا رسا یرفن كس ق رف ند رانآ

 برح هرکص ی دابا مش اکا هرابض نا بواوا ندارمسا لج سابع
 ههاذبع سد ىذلشغا اکا هلکعا تعاغش ہدنفح كنا یلالبلا نطق نا

 هلکعا تمذم ود ردرلطوا تعابتاو ببین ین هب واعد نت ىلع نا

 ید هدنروض> كنا هک دلبا لاسرا هنفرظ هربهنا ینا هر ابض نا

 بودیک و ارا ېب هب واعم نا یس ودنک هیلبا ناب نح اق كن هیواصم نا

 شب دو دز: و نسح ی را ردار هب واعء نا یدابا هرصاخ هدزارش

 ی دوص راید-عا رارف ی رغوط هارد ب وقیج ند هعلق هللا یعابنا
 یکاح بولوب لوصو هناره "یاوت ی دیا تاق الم هاسعوبا هدناسارخ

 مدا دل اوس یکیدلک نوحت اکا یعارا مثیه ن كلام رمصنوبا نالوا

 هفلوایضار ند دج لآ تلخ زس هکمدتشا نب هکیدید  دک دابا لاسرا

 تبا نایب یکمسسد اکا تالام ی دید م داک نوا كنا زم هشه ردیا توعد

 ی دلبا ناخب نس هدک در دنوک رخ ود هل یکی داوا ےک اا

 ةقرف لوا نکا رل دنرلعسا هللا لو-سر لآ رفهجو هللادبع هکیدد كلام

 لنایفسس یای هب واعم مڃ هکر دد هللا دبع زر ین“ اهب وا هم هد هل



(AY ( 

 كسزسا لوا هد رعت ا 3 كسرتسا هکر د دو ی دابا قالطا ب وردا راع

 یب هعقو هد زیقح ب ویا كج مولا دعب هلمزب نکلراو هنن اب كکیدنقآ
 ینمراو ها كنسیدنذا سی هلبا قاثیمو دهع هرزوا كم | ارتفاو لعلبوس

 یداوا لوغذم هنر او حدم كنعاناو كس وبا هدقدراو بودا راشخا

 هع رح نی مزاح هدعب ر دول برح نالوا عقاو هدنس هرا نیتف اط ادتا

 یمدا نالوا لماع هدنا ندنفرط راس ن رهنو 2 و التسا هدورلاو رس

 هنف رط مدو یکت "هدزم هلا هع نح یلغواو لستف هدئاوا ه دعقلا ید

 هک رد هلب وب یپیس ی داوا لوتعم ین امرک هد هروب نه هنسو ی دابا لاسرا
 نالوا ن دنس هلبق مضم بول اق اکاو رھ قعلوا لوتفم جرس نثراح

 هنن رزوا كنا رمهذ ی دتا مده هسااراو یر هاخ ردعت را ها

 رص هلا یت امرک لسم وبا هرکصیدتا هبلغن امرک نکلیدردنوکر رکسع

 دطاصم هپ یتامرک بولواراد ربخسصن هرکصندک دعا قافنا هدنب ایلات

 ینامرک ی دارقریذحت و فيو ندنفرطاس واو یدردنوکر بخ وید م هلوا

 هن اور هتفرط رصن ن درهسش نوجا ملص دقع هلا مدازآرب ب ول وا لاق

 ی دلیق لاسرا یدآ رد اهب رادقمرب ب وا وا بابتصرف رصن قصلوا

 اسوا هلا ابا یلع لغو رایدلبا لتف ی ق امرکو مو هد رزوا

 هلا سصن یقافتالا ىلع بودا باوصتسا یتا سموبا هدکدلیا اعلا هنفرط
 ناورم ب وروک قئوق كاسه وبا سصن رایدتا جا رخاند هرامالارادو هلتاق»

 مهارا قلخ و یت رثک كنب رکسعو نج ورخو ی دزاب بوت هدف رط
 مالعا یفیدلواهر زوا توعد هننهب س اع ن هللادبعن ىلع نب د نا

 كشواف * ران ضیمو دامرلا نیب یرا " یداق رر ی رلتپ وب هدنب وتکمو
 *مالکاهو ادم برطاناو * وک ڈین د وعلا رانلا ناف * مارمعمل نوکینآ

 ه دنناوج كلا ناوم *ماثب ما ةيءاظاقناا* یرعش تبل بتا نم تالق *

 توتکمیدلبا رب رح و درروک یرایش یکیدمروک كنالوابّئاغ نالوا فا

 غد دوا هاو ندنفرط و دنک هرس ناو رح ب وید وا رصد هدناوصو

 باوج بو دنا دادعسا جد ندنفرط هره ند زب هدعا یدید ا هداوآ

 هتفو ر هدق كلوا لصاو یب وتکع هفرط ناو مع لرصن ی دتاک ساب

 مدا لوا یدلو لوصوتقولوا یدار د كس و | هکیدلوا فداصم

 بس اسوا ےھارا در دک اس وب | هلا ناوج ندنتف مهار

 دعا لت نوح ب وروشود یتتصرف كاتن امرک هلباربصت بودبا شو



(CANT) 

 قح بااط بوراو هن ن دنا هسرولوا باب رهط رکاو هشقوط هللا رایجراخآ
 قالم هرهرج وبا ه دارفلا یداو بوراو كاللا دع سد هلنا كاد جد هلا

 توساوا لوتفم هلا 3 اكا ه وحو هرچ ولا هرکصا دکنح مک وا

  ANEبوقل قهرکصندش 7 3 یدلک هر ۵ درد هطع نا تولوا ناشدرب

 یدناوب هدنرهش اء ص قح بلاط یدلبا تع زع هنن رزوا قح بلاط هدنع

 هرک ص ذ دکنج مظع دلوش راق هلبا ۳ ن اثلو هدنلا قکلوا رادربخ
 هرطع نارابد ردنوک لاو ره ییشاب ی ہلوا لوتععو م نهنم قح تلاط

 توراو رز لوا ندنفرط ناو ص و لعل یدلا تدا هدا ڪک بوراو

 یکا نوا بوغارب نفارغاو رکسع نیغلوا دراو محا « رزوا قاوا جج ریما

 ه دناوصو هلع مان فرح یدلبا تکرح لاجتسالا حانج ىلع هلا م د

 یسهنس زوعط یرکبزو ه دعب یدابا ل للا یعاہتا یتا تولط سد 3

 هدناسارخ یناسارطا نجرا دبع E هد هرول نه س تول وا لخاد

 هدنناضمر كلەنسوب یدابا E یناوعد رلیسابع هد هیرق مان خش

 هبیازرطاریشک نب نایلس بوک هیهروب مهب رق ( هوبا هدنرو رم هج یکبا
 یدتلنا هدنکار را-هدآ نوا كمردتا تعب قلخ ه-فارطاو وب

 ی دلایا تعب ب واک یس ل ےھا كن هب د شقلا ۰ نوک تار ده ۳

 یاس یکا ی مد هلا ا تاجو لطا واسم وا م ھارا ماما

 كاری رر عارذ ج وا نوا یناعسو ترد نوا یلط یدیس» ۲

 قزردارو رثک ن نالو یس و د: کو ی دتلغا هنج وا

 لواو رلیدیکهایس هل ایرلتلوا عبا هرلنا ندنسلاها مش دفیسو یر هلوکو
 عج هعبش ندف انک او فار 2 هلا ی رلعا تراشا ب وقاب راثتآ دف

 هد هفاسم حس رذ ترد ندو رعهک یسهی رج دسو یدکندیرلذابهس رلیدا را

 نب ناهلس اسءوبا قعلوا ی ارب ناضر یدلبا نصح رد هیرقرب عقاو

 یدلبا مآ قایق نیزامماربهلیاهعشو هلیاو دنکه ومالا فالخ ىلع «رشک

 بوتکم ود لق تعب ندرلیس ا.ع لک هندرط رایس نب رمن كلذ دعي

 ید زپ یسوادازا هرکسع رادقمرب بولک نارکز وسول هرصن ی دردنوک

 كلام وشراق اکا جد هولا ی دردنوک هن رزوا سمواو ی دانا ساب

 بوزوب ی دب زی هرکصن دکنح مکح ی دلىا لاسرا ی یارا مییهلانا

 هن را هراب كلا تم وایدر ونک هن روضح لسم واو رب د وط حورح

n dira DL 

۲ 

۸ ۳ 



( ۸۵ ) 

 ینعروطوا هدنسهرا كند يکيانابش هرکصفدنا یداکیرغوط هلصوم و

 روق هل هه دنوق بوثود هنب درا كن مماع یدچوک بورمروک لوق عم
 لواید رروط هعفدروط مسا روڈکو د هک دشک و درجوک هل هکدجوکو
 رفاو رفع> ن هب واعم نب هللادبع هدنآ یدشریا هسراف ءاضن نابش هلبا لاح

 هتفریج « دنرادد نامرک بوچوک ن دنا ناش ی دیا رضاح هلبا رک
 هب واهم نا یدزوب بوش ود نوک اقرب هليا هیواعم نب ماع یدنوق
 هل ادش هد هد رج بوراو هلرلناوا هل هللا یدنک هرابض نا یدتک هئاره

 نامش یدلبا لتقف نمدآ قوح بوزو هرکصندکنج مک یداوا قال

 ندلا هکر د راضءب یدلوا كاله هدنا هدزونوا زو بوراو هلاتسڅ» ندنآ "

 یدزالا دوءسم ن ی دنلج هدنرد زوئوا بودا رارف هن راد ناع ځد

 هرلیک هللا یعا تاو لایع نالوا هدنناب هسا ناعلس یدلوا لوتقم ه دنسلا

 ارت اکا هدادتا حافس یدلک هداتفالخ حاقس هدعب یدراو هدنس بورمک

 د:تس بولوا لخاد یس هنس کس یمرکیزوب كلذ دعب یدلبا لتق هرکص
 ق> بلاط یرصباا نیش یدزالا قوع ن رات هرج ولا هد هرول نع

 قلخو رواک هر هکم هنتسره بواوا ندهیضانا حراوخ یدلا حورخ هلا

 TOE کس ییرکب زوب هل ع>ولوا یدردبا توعد دید ال كناو رح

 هلکناو یداوب ییایح نالوا فورعم هلا یناونع قح باا ط بولوا رعس»

 ناش مظع هدنا رلددراو هن رهش توق رطح بودا قاقنا  دناب حورخ

 رایدتا تعب ندقح بلاطو عابتا هرودنک م دا قوح بودیا لک

 نوحا كمریدعا تعس یسلاها دام هلا Os كولبر ی ه رجوا هردص

 یدیا لماع هد هکم نایلس نب دحاولا دبع ندنفرط ناو رم یدلبا لاسرا

 بودا كرادت م دآرادقمرب « دناو یدجاق هب هنن دم بویمهروتک تفاس ط

 مرهن رل ندم بولوا مقاو نیفص لیاقت هددیدق یدردنوک هنرزوا ءرج وبا
 هیدن دم یرانا هرج وبا راب دتا رارف یسادعاع بو-)وا لوتعم یزوجدو

 هلا ی رانا تفلاخم یسلاها ه دک دتسا كدربک هرهش بودا بیقعت هچگراو
 هدنسدطخو دوعص هره تورک هی هن دم و یدزو بودا كنح رارکت

 بوقح هرکصن دتماقا هدهندم یآ چ واو یدابا ناب نیاصم كنيم لآ
 ع بونم كم ترد ناور یدلبا تع زرع هن رزوا كناومح هدماش

 بوراو هکیدلبا لاسرا ودنا شاب ی ی دعساا دیطع ن تاللا دب-ع

 NED) ( لر



( ۱۲6 ) 

 توت رفک ندنلاعا نیدرام هللا یرارب رب رکسع یکیا بولک ناو رح هرکص

 1 یدهع لو كنا ناكا بولوا لوتفم ل او كاج م e دئس>ح >اوب

 ۲ ا ادتا هنیاماشه نب ناولسرابدتا تەب ندهس و K2 نالوا

 كنابیشبولوا هرزوا تعم هلا یرورطا نابش هدعب یرعبخ روب نه هرکص
 تعب ندبربخ هرزوا حورمشم هجو ر دڈعا حوزت ید نیس سم
 بولوا م نهم هعفدون بودا هپ راګ د هلکنا ناور یسارا هدفدنلوا

 رکسع یدروطوا هنن ر و یدرمک هنس ڪڪ بواک هتسودرا كناو ره یر >

 هک راب دروک یزهلوک نالق هد ودرا كنك ع ناور راب دل وق هیامعا

 ٠ بودیا مو هنرزوا هلا یراکرد رداح ناه راو مدآزآ هدنناب كبر بخ
 راد دتا لو هما عانا ناو « دنفارطاو هد رداح هلس و قود

 ىلع بولوا راد ربخ ندارحام وداع هاب ها رخ ليه رسب ناو رح

 یرکع ید كنب رخ ی داوا بات انع ء:-سودرا ل سال حاج

 ناو رح هدسددارک هدعب رلیدلا تع ندب رور> ناش بوراو هن رودرا

 ۳ هدنناب كاي ھن ںبوایغاط قلخ رکضع رکا ید زول قصو یدشو وط هل رانا

 هن فرط لصوم « رزوا یار لوا نایلس سر یدلاق مدآ رد كب قرق

 ناوم بوجوکن ایش یداباریدنویار هرزواقلا هی هقرا ىلصوم بونود
 ن رودرا ه دند رش بناج كن هلجد هدنراک دلک هلص وم یدشود هنیدرا

 قدنخ بونوف هد هل اتم ید ناو رعرلبدروق رلبریک یرغوط هرهشو
 زوهط ناور یدرردبا كنج اسم هلا جراوخ یسلاها لصوم یدکح
 دعاک هب هره ن دب ز ناور هر کص یدتیا هب راع هلع“ د بوروطوا یا

 ن ثم ندنفرط حراوخ هدنرزوا هفوک هلک هقارع ندایسق رقهکد- | ال

 مگ بولک تسسار هر هره نیا هدرقلا نيد یدیا مکاح یدناساا نارع
 هرببغ نایدازوب نثم هن بوشکود جدر هد هفوک یدازوب یشراهدشک و د

 یزئرطلادب-ع ن رگ نت هللادىع و یدراو هطساو بواوا لوند هقارع

 كعا لاسرا یییرلآ ةرا.ط ن ساع کا ناورم « دعا قد۱ ساحو ذخا

 ناش یدلنا لاسرا هل مدآ ك ید یرماع هلکمردنوک نامرُف نوح ا

 _ لاسرا هللا رگتسعرادقمر یالک ن نوج قحلوا راد یخ نداقاعص وب
 راع ناور هدء» ید زو ودود هللا رم اع هدلع مان نس ی-تا

 یدتا لتفینوح تودیا هرارارکتبولو تو هاکهردنوک دادعا رادقمرپ



( ۸۳ ) 

 امده ندنروس صجو یدکیرب هنا یرکسع نوغزوب و یدراو هصج

 قعلوا لصاو هناو رم ربخو ید ا ربمعت یرالح کودتا مده كناوع

 هد رار برص ضل هد] وب یک رادقمرب كناعلس یدراو هن رارزوا

 مدآ كي یتلا ندنراګا بولوا مرهنم هرکصن دکنج مکحو راب دلوشرات یتا
 نوار هلصج یدیعس یشادنرف « دقداوا راد ربخ ناعلس یدئاوا لتف

 ناسکسو هرات 8 نوا یهج بواک ناور یدراوه ردن یسودنک

 ناوم راب دانا نایتسا هماق *للاهاتبقاع بوک ود زدنوک هک هلبا قنیعم
 فا رحر هدئعات یکسکسو یناو رو ناعع یرالغواو ماسه نب دیعس هزلنا

 هلیطرش یرلغا ےل یدراردیا مش هب ودنک اعاد هک نیرس ےک ا ا

 هدقارع قعلوا راد رخ ند هصق نايلسرلبداما ملسو یدر و ناما

 تعب ندکاحهطو رایدراو هلب هلکنا بوراو هزر زعلادبع ن رع ن هللادبع

 ارش ضعب رلیدلبا ضیرحتو یی وشت هب رحو كنج هللا ناو رم یتا بودبا

 «لثاو نب رکبفلخ شب رق تلصو * هنید ره انا رت ملا × ردسشمید
 روز رمش و لصوم بوگبا حورخ یتابیدشلا سق ن كاع امدعم ار ز
 زب زلادبع یا رع نب هلادبع تقولوا یدتا مج رکسعرفاو هنشابهدنفا رطا

 هنرزوا قارعیدرروطوا هد هرب رج یسودنک تولوا یسنااو قارعوهررح

 قارع یروکذ م یشن ناورح هرکص یدا یشرلا دیس ی رضن لب اع
 توانا عانتما ندولسلاکا ییالورغ نا نکل یدلبا بص لماع هب رزوا
 ناش مظع بو دا هنلع لاح ن دبس لوا یدلوا عقاو یالتخا ه دنرانب

 هرکص بودا رکنج ارا مو ارارک هلکنا رع نب هللادبسع یدلیا لیصحت
 با ماشه نب نایلسو هغاصع هلکنا هلکعا رش ساسحا ندنفرط ناورع

 رلیدتبا ضب رګ هکنج هللا ناو مو تەي ندروب نم حورشم هسجورپ اعم
 ن ثراح هد هروب نص نس بولوا لخاد یس هنس زکس یرکی زوپ تالذ دعب

 نی صن :راتو عج رکسع میظعو جورخ هدناسارخ هد ها ةعفد چسس

 یا یرکسع كشنامرک مالا تقاع بودا كنج هلبا ینامرک : اتو رایس
 نقولا هيس و لتف ه د ور هلا قاود - امظعو یشادنرذ کیا بوزو

 ن )هناخ كرلتضمتولاق هرلناع یرهشو رم هلبا!یراغ ناشد رب و هدنک ارپ

 بوی رو هللا یمکنج كيزو یبراخ كاع هدهروب نم هنس رلیدتبا بیرخت

 ی دلبا هرصاح « دنصا قاوم نب هللادبعو رسا هلا یسب> اون یلص وم



CAÊ ( 

 ۱ هالا باب ید سج بورد زاق یی رام دیلول نب د زب نوڪ ا ییاعخا

 :فارطا هدد ی رکیز وب ینعل هر وب نح ۵: ید ریدتا بلص هنر زوا
 نی هب وام نب هللا دبع هلج زا رلبد ر دلاق شاب رلپیح راخ ہدفانکاو

 .یاوعد تودا حو رخ هد هفوک با اط یبا ی رف-هح ی هللا دع

 ن: رع ی هللا دبع تف وا وا یدلیا عج مدآ ق قوح هتشاب هلا تف الخ

 هر څک ب ورح هدرا ارا هلبا ها دبع هلم وب یسېلاو قارع زب زعلا دبع

 هی واعم نیا هرکص ر لب دلوا بولغ» ءاکو بلاغ هاک هنب رار رب بودا ناب رج
 نادمهو یلابجو ناولح ب و راو هدسعب یداک هنادم بوقیج ندهفوک

 یسلاها صجد هرو نم هنس یدلیا ریس نرلتالو یرو ناهفصاو
 نس هڪ حشاد بوراو هی رزوا كرلنا ناو ره هللا یراغیا نایصع یجد

 یرب یا ق وار ندنر وس و یدلیا باص یبدآ ز ویشب ندنفارماو لق
 یدشا ناصع ید یسلاها هط وغ هد هر ول نه و كلذک یدتا مده

 قشمد ب واک یدیا یریسقلا هللا دبع نب دل اخ نب دب زی ی راراد رفض

 ںاد_ةهر هن زرز وا یدلو هدصح ناو ره تق وا وا را دلا هرصاح

 لا مس ی تبات هد هر واح هم دن را د ردن و ڪڪ هاو رح ہدصچ

 هلا یدالوا ددع چ وا با بو ز وب یدلبا لاس را رک ع هت رارزوا
 دج ید ردنوک هقنمد بوک ن رلقااو نی رللا رلید ردنوک هناو رم

 مدت رلبدنلوا باص هنیر وق لرهش ب وریدلاق هرکص رلیدقارپ هنسویذ

 ولید اتعاطانم وا كنج هغ هرکص بوا وا هرز وا تفلاشیند یسیلاها
 تعاطاهسا امدعع یدتا یاب صید ماشه ن ناعلسهد هداصر كلذک

 ردق كبش < ند هبن اوک دو ماش لهابودا ضعت ی یہا شعاتعو

 هثیر ز وا ن اورم ید روق نس ود را هد ه رق مان فانح و عج مدآ

 یدآزوپ هرکصندکنج مکح ب ودنا موچ یک ینیدلوب لوصو بورا
 تودیآ نعت یرلنا ركع یدروط هدلح رب ناور تودیا را رو ناعلس

 لوا یدتا لتف ناما الب ی رلیلوا لوق راب دروتک هلاورم یتیرا فدنوط
 یتعوج كراء سا رد هرزوا قلوا هداز ندکس زوتوا راناشوا لتفهدنوک

 یدنک بونلوا لتق هاربا یغوالوی تانيلس رلداوب تاج بوبد زب هلوک

1 
 ذ

1 



(A) 
 ندودنک هدقدلوا هتسخد زب یدناوا عالساو در هر ودنک ی سایشا نانلاو

 تعی هکللا دبع ن جالا نیز زعلا دبع هد عب هعهارا یردارب هرکص

 بودا نایصع قلوا ومس كلاورم کودتا رها هقلخ هز وا قوا
 "رمهج رکسع هنساوعدیناق دیلو و راددتاتعی هب ودنک یسیلاها هینیمرا

 اللا دبدن( دلولان ےھارا ( رود نم یردارپ هدوداوا توفد زب یدلنا

 ردهب راج یسانا یداوا هقیلخ "فعلاب باقملا قعسا وا ی ومالا ناو رع نا

 هه اش هللا ی رک-سع ناو رح یدلنا تعاطا هسک ۾ و٤ کس نکل

 یدتا لاسرا نس هلام كنا یر و رمسمو رشب ی رل ردارب ےهاربا یدلک

 یدلزو دا وا یدلوشراق ماسه نب نایلس هرکص یدزو یرلنا ناو

 بو روق نس ودرا هدنس 11 ڭكەشەد یسودنک ےھارا هرکص

 ثسق امان د اود ده الخ کت گل لولعبا یک وا رخ هرکس

 هدعاو رر و یرکب زا و هدعب یدلبا رارف هیهرب زج بولوا م زهنم مهار ا
 نوک نواو یآ یا قدم یدل وا توف هد هرب رج هدیکبا زوت واز و

 یدنل وا تعب هما ن ناو رم نب ( دم ن ناو نع )هدب ردشل وا

 دلو ندهیراج هیدرکر  بواوا هللا قح ماه یةلو كالا دیعوا یسهینک

 یدلیا دا وت هدنا ناور نکیا یسبلاو هری زج یردپ هدیکیا شع ردنعا
 بحاصو ناولهب بيهم وللاقص ق وج مس لهشا ولی وب هرواو صیبا
 رد رخآ كن هب وفا ال ولم نالوا هدماشلا قشمد یدیا مدآ تعا
 ك.ء.دارب برع ارز ردشلوا ف و رع ود راج ناو رح نوعا عاش

 رل اربد ر ون ایظ هدا ز ند راج هدکنح مدآ نالفرهسننا فصو تعا

 نوناصوآ ندنکنح كرا هسک ندا جو رخ هغ رز واهدننام ز یدناورح

 یس هفاط برعهک ردراضعب ردعیهشندنس هلج كن هيما وو ردشمروب
 بب رق هه زوب یرلتدم ید كنهیماونب را ردا هيما راج هپ هنسزوپ ره
 هیس اچ هب هنسزوب ولید | هبعسلوبد راج یتا هل وا هفیلخ ناو رم ق لوا
 كلا هرد ند ج ردراشع اذخا ندنس هع رک تبآ ( ل راج۔یلا رظناو)یکعا
 هغاخ ر رد ید یدعح ناو رم بوتوا تبس اکا هل-ءاوا یسهجاوخ

 ردشعا راصق ق وج ب ودیا طبض رلثلاا نلاع ق وج مدسعم ند زلوا
 یسد رب كرلنوب تق اعیدبا قافا زوهشم هدتعاجشو مرحو هدقل رودس
 كدیاو هدکدت| سولح ( ار ودقم اردقهللا رم! ناکو ) یداوا دنم دوس



(۸۲۰) 

 هرب هلا هغن-و سپ رلید ردلوا مدآ قوج ندعم>و رلبدلوا بلاغ

 یک ری ون رشف ونبآلیقعونب یماعوتب یدش ود: تاوا دع هننی لئابق
 ید را ردا رنیسا نب رلت ر وعو لتف هدلح یراةدل وب نلاحر دش نح راز وب

 ۰ دشاشف یهفنح ینب ماع ینیهکر دکنج یراکدید(شاشنلا موب ی دژاد)
 یدچاق هب همانک یس هیقب بودیا ا٥ نب رالامو ریساو لتق نسهعن بوصاد
 یرانژوعو یراربسا ماع ون, راب دلربق ند قاز س وص. داوب عوج ید كرازا
 كنب رلوص ریرپثق ون نابلح هکر د ( نابلح موی ی ) رلبدنود بولا
 لکعو ریشق ونب هللا مدآ لولپوپ نا لسم نب هلا دیبع هدنوک لوا ردم

 رع نب دیزپ نب یتیم هرکص یدلیا لتق نبرامدآ یمرکبو م وچ هن را رزوا
 هماع ندنفرط دیزب روب زم یزد نال وا یسیلاو قارع یرازفلاتریه نبا
 یدیعوب كنج هدن را ارارلیدبا هزژوا هلاسمرانا هدک د اک تولوا یسااو

 ندشفیدلوا ندشق یخد یش رابدعا کشت ندهفنح ون سماع ون سپ

 . ب زض نس هرب ندهفینح ون بودیا تیاسجت هنف رط مماع ونب یثان
 تکلع هل-هچواوا بودیا ر زدت هلکعا شارت ناقص كنس هعنرب و
 ی رس ندنف رط نویس ابع هسیا سم نی هها دع ی دل وا هد وتآ

 یر هدب یالاق نم ههاک بولوا یسلاو هماج یعشاہلا هللادبع نیا
 روصت كل ولا ن د زی روب نم هد ۱۲ هنس ید والتق ب ونلا ربخ

 یزپپ لا ع ن رک نب هلا دبع هنیر و لزع ندقارع یر وها نا
 ادب هذ هدنسارا یر هغاط هیناعو ه ازت دناسارخو ید | بصن
 ةكبدبا علا یدزالا ىلع نإ عیذج یرا رادیس كس هفتاظا هام یداوا

 هنب رژ وال رایس ن رص ید رارید یتام رک اکا هل فلوا دلوتم هدلام رک

 عازت هدن راق اب تدم رب ر.دیا ہذنف رط رمن جج اعاو هب ر ازت یدساک
 كج رس نی ثراح مصفو یدلوا ب رح و كنج نکل بول وایداع
 "هان هکر ت یر ند هنسس نوا را یدش ود هسارهو فوخ ندنس لک

 ی زهسوگ یربغ خدو یطبنلا نایح نب لتاقم سپ یدبا هرزوا تفاقا
 ثراح د هنفرط دب زو رهروتک یتراح بورو تلاقسا هکیدلبا لاسرا
 ناتلا ب و رو ناما دز ید زدنوک مدآرب هن هاجر كلر و ناما نوا

 کودریو دز رصف یدعا رما نوا قلوا درب ودنک ورک ی سایشا
 یدلک هدیدب ی رک از وب هللا ناخ ت راح ید ردن وکه راح ی همان ناما

 و



(۱ ۱۹ ) 

 هرز وا كچ دادما هرلنا هللا یابنا هماشه نب ناسولسو یدتا لاسرا

 بودا كنج هللا یسلاها صج نایلس و زی زعلا دبع س یدلبا مما
 ن هبواعع هن رزوا لرلتاد زب هدعب رل در دتا تعب هد زیو رلیدلبا هبلغ

 نایصء خد یسلاها نیط۔اف كلذک ىدا بصذ یلاو ییصطا نب دز

 ندراربخو رطدتا لاو ىلا دبع نب نايلس ن درب هن رار زواو راید2ا

 یکللا دبع ن دج هن رارز وا یدنک خد رانا هدقدل وا لصاو هتسلاها

 هلا نیط اف لها هدناب هلناقم هلا تالاا دع ن دز ت ودا راتخا یلاو

 ك ت رد ناسکس یانه ا ن ناول دب سی رلیدل وا قاغا کند كس

 هډ زب ترا لبق یسیلابها نیطساف ید ردن وک هشرزوا كرلتا هبا مدا

 كالا دبع ن دم یدلوا ق رفتم ید ند را لها رلیدت | تعب و تعاطا
 بودا تراغ سارق ندرا ماشه نب نولس بودا رارف نایلس ندزو

 نفس وب دز یدلوا ما یسا لد لولا ی دی زب هلکم دتا نعاطا

 ب ودا بصذ ی روهچچ ن ر وصد هنر و لزع ندقارع یب قعللا رع
 فسو یدلبا ےما كعا دادو لدع ههلح و عفر یلاطع کودتا كتس وب

 هرکص بول وا سوبح كد هنس ولج ناوم هدناو رارف هتشعد هحول یک

 یدردنوک ب ودا لاو هناسارخ یتشادنرف روهج ن روصنم یدناوا لد

 ند رلنا یناسارخو یب ودن کک بوم ردعا طض راس نب رصن نکل

 ر وهط یسادعا كل راک > یهدهماع هد هر وب نه نس ید ر دا هطداح

 فس و هللا هغنح ون هکردکتج یرلکدید (عاقلا موب یسکل وا) یدلبا
 رس ناب رج هدنرلند رجالا ن ىلع نال وا ىلعاع هد هحاع كنيفقث

 كنهغبنح نب لودلاوتب هکیدیا لاله نب یس ن رهم یسییر كهقنحونب
 ردش!ل وبع وق و هدنرصق كنیلع ر ول نه هد ره ع او هقو ردیس ۳

 یراکدید (ل والا ملا موب یسهلیا )یدجاق هرهش بول وا مزیهنمیع
 تولوا شاب ننلا سی دا نی سادنم هن رارزوا كل هفنحون هکر دکنج

 ید لع ون یدشک ود هللا هعصعص ن ماع ی هعبر ن تک وک

 هد وکرب مان ےل هدن لب وڪ سماع وج كنج وب رایدبا هل هليا بک ونب
 لوتقم درد رب ند راع ون و رابدا وا مزه هقشح وش ب ولوبع وقو

 هدرا ك ر روب كلك هک رد (یتاشلا ملعلا م و یسعچوا ) یدل وا

 ب وا وا دروس رم هللا دع یر راد رس كن هفنح ون یدل وا عفاو



) ۸۱۸ ( 

 ی هلا باذع دشآ بوا | نوناص ند دیاو هه راد كب هرک كب یللا ینا
 تكلذک یدل توس یشر و تورود ی زول السا هدن دعا ها یدلبا لو

 هح و ینیدنلوا رکذ هدالاب هدنشاب یا قرف دن رب ندیلو هد هرول 2 ا

 هرزوا هددنزو داطا ی هق فر ی را دلو ی دنلوا لتو هر زوا

 زرد ی دیفوب لاح هری س هد.دع ںواوا یف درع یس ۵3 رفرب بود یدا

 قلعت هن دالا دلو ی دناو هدنساح كندهم نوکر هیتغلا هئالع نا

 هک دد E نا ی دعا تیک هر هف دز یی ی دم ه دق داحازوتس

 تاوئا كاب بوراقیح نسال برش هتقوا فد رش ناذا هکدنحره دیلو

 س ید رالیفزامن هلا عودخو ع وضخ پواآ ت دیا لزوک و یدرمک
 كمدا راعقاو توکی یتعالک كهف گ دهم ی ددرد شا رد شااو

 هرکصذدقفدلوا لتق دیلو ی د د رول یلاعت هللا نب داقتعا نالوا هدنیلق

 دااخو ایسهنک یدنلواتعب ندکللادیعن دیاولاندیزب یلغوایسهحوع

 ید یعلرو تلعم ود صخات ق وعا کو دلا صنت 2 ابطع كل رکسعو

 هاش یسانا بولوا مدآ هجولا ن-سحوفیحو رسا ردهالا معنال رکاش

 بو دنا مسا هدنعف دند رع” همت یا هکر د درح دز نزو مق تط دن رف

 .يرک:زوب ی“ واج رد ەروغوط ید زب وا دها هدیلو قید لوا هحاع

 ناعح هلا حالس هدم ارادا ردشلوا هرس هرح الا ید یو هو رب قلا

 دوخا قلا قرف هرک صا دتء وکح یآ یا یدیا مدآراک مهر و ندتم ردوب

 نوچ اط هکر ارد هدنس هجا ید هرول نه هتسس نکا هدنشاب شب ز وتوا

 هد هالا باب ردشابف مهاربا ی ردارب ن: زاغ بول وآ ترف ندنض رہ

 زهر ات را توو ترطصء قلود ل هيما و هدنتف و درز ی جاوا د

 رفاو بوة ج ن د سبح ماسه ی ن علس قعلوا لوتعء دلو ی دل وا

 ذخا دیاو اكا دیزب و ی دلقدادما هرایحراخ دیر ویدابا ادب تیعج

 ربع ان صع یو صح لها ی در ویر کک ییسایشا کو دعا

 هدصحو بصذ رمما نیصطا ن دن زب ن هب و ا۰ هن را رزواو یدنا

 ن هلا دبع نی ناو راب دتااش ناخ كاد لولا ن سابع
 ی د ر دن وک رم > هرانا د رب ی دلبا تەد اوم هرلنا ید كالا دبع

 هن رار زوا الرانا هللا مدآ كب جوا یہ احان زب رعلا دبع سب رلیدمهلکد

 ات : توت

۷۳ 
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 هنرکش تاکلاح یدنک ك دږاب یرلشدا نالوا همانه نس رکا هکیسد کا

 كحهدیا دادما هرس بواوا لوم هلا یدرد یدنک ماشه درولوا جاع ۱

 نب رمصن دیلو ردیس هنس شب یرکی زوب هک هدهروب ن هنس ردقوب یلاح
 قاع هرکص یدلبا بصا یاو هنکل ناس ارخ هل اب ادرفنم یراس

 یرالماع هللماب یرمصن پوردنوکمدآ هفرطدیلو نا فسوب نالواییءاع
 هرن وند نس هلک هلبا تالاوماو لایعو لها هل اب بولآ نوت اص هلا

 رلطبرپ هکیدتا را ب وردنو ڪک مدآهرصن جد دیاو یدردنوک م دآ
 ناغطو تا كاپ رد هدن اسارخ بدر دی راش را شک و نوا وزرو نطو

 بولا هل د ینابعا ناسارخو نس هروتک هفرط ب وديا عج هسیا راو
 رب> ود ر دکح هدا ر وهظ هتف ر هدنیش هرصنف هسا رامګعو نس هلک
 قی وعت هلبا لعاو تیل ید نسنکیا ك رایچلبا مرج الف ی دیا را ثم ری و
 هد انا لوا یذلوا لصاو ںولک جد یربخ یروهظ هتف تفاع یدتا

 یراهدآ سد یدنا شاوا هارور هنفرطدیلو بودا كرادت یرهیده رص

 دزو سو یا او انک دلبا هد افا لاوحا تود روک ه نوت
 نایصع ه هقیلخ یزس هلکنوو ردیس همزود كذب رق ر دقوب,ییصا

 ر دقوب نه هه بش هدنفدص كل ربخوب قو رصن ی دی درسا كمریدتا

 نکدردریدح رس یسارو كولوا هناور هفرط نککیداک هلا تمالس زمس

 یرلفب رح بو ړو باوج كا ودزلوا كک بوغارب یبالو وزپ ردیزغا
 یدلوا رارقرب *د هرامالاراد بوئود هب یسودنک هرکص ندقد هللو 8

 هللا یضر بلاط یبا ن, ىلع نب نیت انب ىلع نب دب ز نب یبح هد هروب زه
 ب ولغم دیز ی در دلوکر کسسع هنب رزوا كنا رصن بودیا حورخ مهنع
 هنف رط دیاو شا یدلوا دیهش هدن اج رج هرکص بولواحورح ندنتلاو
 هل وا یلوتسم هناسارخ مم وات رلیدتا باص دب یتیدسجو لاسرا
 یدلبا نفدو ی ډل نب زان تور دنا ی بس وبا هرکص ی دلاق ب ولص م

 دوری دشراق نی رزفد هیماوننو ید رحاقملواهحول هنب رزوا كناهدناسارخ و
 كالهو بودا ل ب رلدوا عاص یدل و یراث وارض اعهدلتف یب ایع

 هللادىع تش هطدریسهدلاو كاي یدخاتناهاه+ راقاو دالوا كن رلتوا

 هه تولوا لخادیس ةن قلا یمرکب زو هدءارد هیفنح ن د2 نا

 ققلارع ياق سوب نکیا سویع ی رسعلا هللادبع ندلاخ هدهرول نه

3 0 



) ۸۱۰ ( 

 رەخ الع كدلو هک رد یک .ردتشعا حاکن نراداو ما كنا ی دالا

 بودا رکف یراک تبقاع هسلوا رجافو قیدنز ردعئره مدآرا ریز یداراو

 هجا كيدا زو اج یدح قنعلم لصاماو زايا راهظاو نالعا هلب و
 نالوا بقلم ود صقانو رب دانا ق ااو عاجا هدخاب ییلخ تا سان

 راد دتا بصا هيل هن رب ردیس هداز ج لرحاف دلو هكا دیاواا نادر

 هراکشو دص هدم س هہحات ص دن تقولوا دلو یدلبا طرضص فاش دز

 بودا كنج ی دابا لاسرا و هنن رژوآ كلا دز سد ۍدنا لوذُتم

 هدانا لوا رابدتا هرصاح هد رها نصحهدننالو یه دن ینا تبقاع

 هکرد و مدا با هنو ید رسو هد رکا ل رس ںواک هات وق دلو

 یدرو باوجود شایوس هلع هتشا هس دب زب هدکد د هلبوس هلکنا

 کرد مس نر ید ه دا ز یکی رز هیطع ك زس نا هکب دد داو

 ف اح و اکر ن وجت سا یگ دم رو راش تک هرکآ رەد كزرس 5 یک دعا عف ر

 مانتا دا نوجا ز ی ؟ رومآ ید ک ندنسزب هکندرپ و باوج د . نب نکسردیا

 باتو را ۳ روما 2 كن اثلا مع ها رو طظیغ ۳ درج ززا

 EA ۳ ےس 2 اخدیلو AE تکیدتبا f را

 هنوالن لود ردسک يتو ڪک نامع ترضح نوکوب بولا هللا نحصءو
 هسک ی دزب ادتبا بّوداشوذ ید ی هلاخ یییدلوا هرکص یدل-شاب

 یدلید نیکح هد بووط ندنلاو یدنا هنرزوا كلا نوشآ ندراود

 بت ر یبمتطلا ملا دع ندنرلحا بوخا جد مدآ رفن نوا هد اا لوا

 یش اب ۳ و رلیدل زاغو هرکب ك بو ر وا هلا چاق ۵ بوس ه رهح ید یسلر

 صف هنجوا كخارنحرب شاب بوکید یس ہرا جلف یک هدنزوپرلبدسک

 و ا یرک: زوب 5 یدلنا کیش "هدجم# هدنراک د روتک هدب زی رلیدلبا

 3۳ چوا دوخا يکباو هنسر یتدم رد ثلوبعوقو هدنس هرخالا ی داج

 ندیبسس لوا بودا دارم كامل نا ماشه ءان هنتسف افدقم یدلوا
 کماخه یوا هعیلح دیاو هرکص یدلوا عقاو قاقش مظع هدرا

 4 یراکتهدخر كماشه ن وکر یدلبا قیصن ید ال واو یتعاجا

 سس روک تا بسا اب بریلغاو,ید روط دن رز كلام

 بوئود یدیا شو هسک ر نداحص هدلحم ل وایدیدیدلپ او هز
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 هد رج موب تودناسح لدهنعارس راحاح ییا ید لوایدل,!لاسرا نوعا

 نهذمهب ردق سون نالیفتالذک یدلیامب ذ هللا یدنک هرکص ند هطخ

 ه دعب NS مدا هک عا تح هلکنا وذخا یتا ماشه هلکعا راهظا

 تاقو ماشه راب دا باص « رک صا دک دک نی راقاناو نرالا بودنا رھا

 ناوصنب كاللا دبدن دن زب ن هاو یءوا ی ت ادن رق هنر هر صد دن دتا

 یسانا ردشمل وا علخ بول وا هفیلخ یصتلا قسافلا سابعلاوبا یومالایشرفلا

 ناسقط ی دنک بواوا یزق كنيفقث فسوبو یشادنرف زق كجاعح
 بار و لاج بح اصو لزوک تداغر دشعا دلوت هدقشمد هدنس هنس

 ی دبا كنهنم و قسان نکل ی دیاراو ی رعشربظن یب بوا وا م دآ اناوتو
 هنکودتا دهع یو هرزوا قعلوا تعب هروب رح هرکصتدماشه درب یسانا

 ترمضح ها دانسا یبهد یدثلوا تعس مه کصت دماه تود ۾ ودنک ءا

 یدلو ر كن را ردار كن رل تر ضح ےس ما نوکر , هک ردنا لعنت لند

 هکرایدر وی سو هيلع هللا یلص هللالوسر رابد وق دبلو تعا بواک هیابند
 هدنحا كتماوب هتبلا زكردليق هيس هلبا ىس ام“ ك ركي رلنوعرف ی دلو لوا
 كنوعرف یادش هتماوب ك-ہدآ لوا قیقح هل د دیلو اکا هک هل وا مدآرب

 دلو هکر دلوقلم ندنايلس ن اصو هلوا هداز ندنندش نالوا هو

 ندنع-سف ی دد مردبا رج ترش هد هکر هظ ت و دا دا رع كعا ج

 هک,دروکب ورک هتم رح نوکر هلجزاردش#ل وا لقن یشقوح ندنتابرفکو

 هلازا ت راکب كنب زو بوک و ج هد رزوا ناهرروطوا هلبا یسیداد یزد
 ید ودوا یرعشو دلو هدکد ید ر دسوخ ن دوب یسیداد ی دلبا

 لأن هللا نصمنوکرب * روس ا:ذللا زافو × اغتامسانلابقار نم *

 ( دبنع رابح لک باخو اوعهّساو ) هد هفیع رس هدقدجآ بولا نوح
 فحص بوبد نس ردنا یمش وخ ب هلفلوا بوتکمیس هع رکتبآ
 یدلب وس یرعشوب ویدلبا هراب هراب هروا هروا هلا قوا بود اناشن نی مش

 *رشح موب كبر تیقالاذا * دینعرابح كاذانا اهف * دینعرابج لک دعوتا#*
 هبا هب راجرب تقو ینیدنقوا یئاذا حایصنوکر و * دیلولا یت نح برا لعد

 هوا تویح هعف دوب و ىدا یطو ی هبراح بولاق ىد کا بارش

 كنا هي راج سب یدلبا نیم وډ ن ودعا یسیربغ بودا تم اما نس
 تماما هقلخو ی دقیح بنحو شوخرس هل وا هنارکتتم ب ویک نیس اہل
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 هر دبط رد بولود جد یدنک نکل یدعالتو مدآ قوح ندرلنآ بوزوب

 كنا یعاا یداوا تو ندرا هرا لوا بو هاب نوک ید هرکصادکد لک

 هدرامهدننامز رلیدتا رابتخا مکاح ہنی زرزوا یب یلماعلا ةعالس نب هبل ھے رب

 نس هڪ بوراو هنن ررزوا هلبا یرلع اداسف بوعلاق هغانایموقرب رب هدنس هبحات

 ماشه ن, نایلس هدهروب نه هنسیدلا تونکرفاو بو دیا رمسا نس هو لتق

 نسو یدلباتونغ بولک تسار هنویلایه اشداب موریدلباارغهب هفاص

 هژودنک قلخ بولوا تو سابع ن هللا دبعنب یعنی د ماماهدهروب نه
 ` یس هنس شب ییرکب زوب هدعب یدلدا تیص و هیماربا لغو یصوصخ توعد

 ه دنروررح نوک تلا ندنیآ لوالاعب ر هد هروب نح هنس بوساوا لخاد

 یدلوا توقف ندنض رح هع:ذ ناورم ن كالاادبع نب ماشه هد هفاصر

 ردخلوا نوکرانو یآ زوعطو هنس زوةط نوا یتدمو شب یللا یرع

 ندهیماوت هکیدتا عج لام ردقلوا هلغلوا مدآ كه هلام عج و كم

 بویلرهم قئازخ هلاب یتاک كدیلو هدقدلوا توف ردشم اغا عج هسوگرب

 تیراع ندهلاخر یدریو رلیدتسا مک وکر, هغعصلا وص نوجا لس نتیم
 رد رهشهمور هک دنلوا نفد هد هفاصر بولیق واسم یلغوا نزاغ رابدلا

 نسردیا دیما یفالخ هج نسمدآ قاقروفو لیخ رب نس هی و دنک امدقم
 كنا یدر و باوج ود ممیلحو فدع ن 4 ماعا دما هت ه دنراکدید

 هدر هقرایدن| بصذ لماع هر ر تب نوکر ردشعا لنیس رب ندنرالءاع

 هدک دید نسر فاه بوب وط یدنکم دقاب كب هناتفق ن یدیاراو ناتو لشورب

 ردیفاتعد لواو مدیشهروک ناتفقر هلل وب هدزک هق را مدعم ند زلوا هم

 هرزوا تنایص هل وب یلاوما مئیو ردنا تق لوا هللاو مدد مدلبا تقد وبد

 سان هلل ادیع نب لعن هل دبعیدب دردع> ار هزم یس هد ان ك عل داوا

 ندنزفد كماشه مدا هعلاطء بو دا عجیب رافد ك هیماوخ هکردشعد

 یسرواو بارش یدار نوکر مدلو نعلصا ندناهناطاسو هتماو حک

 یبهروبنطوشیدیاراو طب ررپ هج هل راب دروتکه نرو طح كلا بوصاب هلی
 هن هلا رص یس ر یداشاب هخلعا فا رح هدنرلةدروا یدید كل روا هنشاب

 هک مراغا کا ن نسروناص راغا یم همکهدلکود نس تجود نسرلغا
 نیدعح هدننامز یدید یدلا هیس هروشط بودا راقھسا یطب رب هةل

 كع ا لتق یبیرمق دلاخ نیکعا را ھا نلط اب د اقتعا نآرق قلخ مهرو
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 نکردیک ه دنرزوا كتآ بویلوا عطقنم لاهسا نکل ی دلوا راوس هللا لاح

 ت اننا ندنسوروفود مهن درب ار ز یدلوا یاوسر یسواویرکا

 یراط فءهض هه لاک هر ودنک تقاع یدا لکد رداو هیاتماعت ع 3

 نزوک بودیکهرزوا لاحلوایداواشوهس و یدافاموق نیو كنا ب ونوا
 یدراو رانروع هکر هدا یداو هدنحا اسلکرب یزودنک هدقدحآ

 نس هماح بوریدشا ندنتآ یسی رب ندن را راد داوا عج هنشا تلاطب

 هرکص یدلوا عطعنم لاها یدریدم صباق ء اودر و یدلبا مه طت

 ینیدلوا هدرید تالاطد و یدتسا قلا یروع لوا تولک قیرطب ر هاسالک

 بودیا ناهنب هدهطوا یتا تروع هدنکیدتا دارم قلآ هلو ا یعوع-*

 بو ندندرا د لاطب یدتک بولاق قد رطب هدجب یدلبا عقل رطب

 هن رک واكرلت روعلوا بوروتک و یدسک شاب تودالتف قل رطب ویدشرا

 ی هیراج لوا رکسعرس یدشواق ه رک.دع بوروس یرلتروعو یدقارپ
 صوصخ هدنلاوحاتاناطب و ردشلواید الوا ندنا تالاطب یدلشخابهلاطب

 هتد بواوا لخاد یسهتس چ وا ییرکب زوب هدعب ردنعلوا فیل ات باکرب
 توئودو یداوا هطاصء هلا یس اط دح ص اط ن رص هد هرول نه

 هنس ردشهلوا تاکترا ههورکم طورش هک هدحص و رب داوا هلاور هدالو
 هرصاګ هدیدم تد هد هتبس یب یرمشقاا رمشب ك ودر رب هدهرول نه

 رادقمر یدابا دادغسا ندنطق نی كاللا دیس لماع سلد | هبا یرلعا

 هسادنا بوش هرلیک راروصحیدردنوک دادما هلرایکرادقمرب هرکصذدفق وت
 هسلوواهن ر یسودنک و لتفيکللا دبع بودا حورخ 2 هرکصرلیدقیح

 هر هناغرف هد هعذد یمکیا ینانکلا رایس ن رص هد هرو نه هنس یدلوا یلاو

 علا رع ی فسوب یسلاو قارعو یدلبا عوجر اغافو الاغ بودبا رقس

 نوا كمریدتا بصذ یاصلا نر مکح هنب رپ و لزعندناسارخ یروب نه
 نالیوس هدنت>ر وب نم ماشهو یدلوا حن نکل یدلبا ماّتهاو یعس قوج

 لخاد یس هنس ترد ییرکیز و كلذ دعب ی دمریو دوجو هل اقو لق
 كالا دبع نب نطقو هما هلپا مب نالوا یربما سادنا هد هروب نح هس بولوا
 لوتقم تللادبسع یراباب رارو نم ارز ید لبا روهظ هعظع ةف هدنرادپ

 رب رر وندنرایلاها كلام نالوا هدفارطا لوا بودیا رارف ند هبطرق قحاوا
 عج رکسع ك زوب هدلوق ضعبو مدآ رفاو هنشاب بودیا دادم ن دمو

 هرکصتدنا یدل هراب ندنرب دست رب بودیا كنج مطع هل رانا & یدلوا
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 یس هطرش بحاص كةس وب قوا یدلبا تباصا قوارپ هنتلا كن راترمضح

 ید ز هلکمش ربا خد هک یدیا شما ینابشلا د زپ نر بشوخ نب شارخ
 هنغامد نکا یدراقیح قوا بودرونک حارجرب و رلبدتلبا هرادر بولآ

 نفد هروخ هللاهجر رلیدلیا حور معلست یک ینیدتیج یدیا شاوا لصاو

 یدسایا رارف یرغوط هالب رک یبح یلغوا رلیدت-ةآ وص هنبرزوا بودیا
 كن رلترضح دی ز یدلوا لزات هنن راد لرمذب ن كاللادبع ن رش هدئاو

 هرکص یدل ود راردارا هدن-_سارایلتف ندنفرط فسوپ قلو عویش یتوم
 یدزسوک ىلع یراق دئلوا نفد ثیبخ ر مات یدنس ندنراوادازا كدن ز

 نامزر رل,دردنوک هنفرط ماشهو رلبدسک شاب بوراقیج نقب رش دسح

 ف سوب یدلبا لاسرا هیهندم هرکصت دقدصآ هنن رزوا یسوق كفثمد
 ن هپ واعمو هع رج نی صن یدریدتا باص ه دکل در وس یدسج جد

 یدرب دتا بلص وعس هب نی راد سج جد كن دنهلا دا زو قاصما

 هرکصیدلاق بولصم هلب وا لد هنکالهكماشعات بوب وق راپ ڪک: هننرزواو
 هدهرول نم هنس رلیدقاد 1 تورردشا بودنا ما هدک دنا س ولج دیلو

 ر دیکاطذا یدنک نیسحاوبا یم نک هللادبع یعسا یدنلو |لتفیزاغ لاطب

 راد لوا لوتقم هل ه دنراد مود تعاجر ندم السا لها ریس هل

 E ۰ دنا راک و یرلتراغ قوحو ی را رغ قوح همور راد تالاطب و

 راهدراو هب وکرب بودیک هرهتح هد رپ هکر اردا تاک )رد داو ی طع

 بولغا هوم لفاف تروع نالوا یسهبحاص هناخ « دنراک دریک هر هناخرب

 هلاطر یدعس یس فروخ ینحوح بولد راط تروع یدردیا كارسک د

 بو دازوا قلا لاطب نامه هدکدریو یدازوا وید ینو ش لاطب لآ مررب و

 ۱ هلا رسم ییغوا یرو نح كاللا دمع هرکص یدلا ن دالا كنروع یموصعع

 رادرس هن رزوا ماشو هر زج لها یاو یدتا لاسرا هیارغ هن راد مور

 میسر هدو و یدتا نیسیعا هر هخرح - یروب نم هکیدتا هشت هنسلءواو

 كي نوا یتا هلس مرج الف یدلبا حدم ود ر دمدآ هيلع دمو مادقەو

 A یدتا نیت دنس هظداحص كمال سا رکسع تودنا سا هر اع

 هیهلقمرب نکردیک و یدلاقاهنو كل لاطب نوکر هدنرل-ةدلوا لصاو

 لاهسا ددشر هودنکو یدانا لکا لو رفاور ندنا بو او یدارغوا

 لوا توشود هفوخ ولد موش هنآ بولوا فی هک هل وش یدلوا ضراع
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 ندنفرط ةن رووا شاش سهن رلبد | درط هیاراذ هلکعا طرش نسهراقیح

 هرصاح نئوصح ضوب یدراو هنراد هناغرف ندآ بوح ا بصذ لماعر

 هدب یدلوا بو رو لام رادفعر یک اح هن اغ رف هرکصا در هق و

 بوح هبارغ دم ن ناو  هدهرول P4 دم یدک هی ی ونود

 بودا رسا نصب و لت نضع كنسلاهاو یدلک هتسهعلق رب رسلا تد

 یربرسو كاا هدنحا هک ردنصحر ل وا یدل وا لخاد هکسم وغ

 ندنولاهدنا هک ی داک هر هعلق ما: جرح بوجاق ندناهاشدا یداراو

 هنس ره هلکنا هاشداب ب و راو هر و نح لع ناو ره یدنا راو رب سرب

 ناور هدعب یداوا هطاصم هللا یط رش كم رو یدم ز ویو سآر كب
 هدعب ۍدل وا هلاصم هللا یهاشداب و لخاد هنارطبو ز را ضرا بو

 یدل:ابرخت ییدالب بوراو ه رج ندلا یدا وابو راو هئاموت ضرا

 بواوا لران هناربک هرکص یدلبا حح هلبا ص بوراو هدادسم ضرا هدعب
 اب رد هدنرزوا لو هجراو هناتسربط ن د هيايمرا راسو ن الیجو ناتساریط

 ن هلسد ءدهروب نه هنس رلیدلوا بلاط هحلص یرلیلاها كلام نالوا هدنراک
 لخاد یسهنسیبا ییرکب زوب هدعب یدلبا چ یرماطمهدنرابد مور ماسه

 یپسیدلوادیهش مهنع هلی حر نیسح نب لعند زەدەرول نه هتسبولوا

 هرزوا افتخا نامزر هدنرارا بونادلا هضرف كن هفوک لها هکرد_ثلواو

 هلس هلکتس بودا تعب مدآ ردق ك قرف ند ودنک ت ودیا ماراو تکم

 هععارا هرم لاک یرودنک فسوب هرکص رلیدتا دعو و دزرهدیاح ورخ

 كنا تعا جر ند هعيش سور س یدلبا ج ورخ هرورضلاب هدق دلشاب

 هدنراک دتا لاوس ويد ردن نگید افتعا هدنعح نیم نیش بولک هننروصح

 ندب لها هدنقح رانننوسابا ترفغعو تجر هراناها یراترمضح دز

 ندلرلترضح دب زراش رح لوا هدنراک دد مد عشا ز وسر یر ندرمخ

 یس هلج سپ رایدنلوا هیس هضفر هلا یرلعا ضفر ینا بولوا نادرکور
 یدلاق قجا مدآ یرادقم زویجوا ه دنلا كن رلترضح م اما بولیغاط

 نسدیدمرب و باوج هک رایدعا ادن ويد نالفونالف نق رارد هدر هعيش

 بواوا کنج رلیداشاب هکنحو رلیدلبا هطاحا یدز بواک هلا یاہتا فسوب

 بواک مدآ كب رک, یسترارلیداوا مرهنم فس و باعصا هدنوک لوا
 دز بیرق هءاشخا هرکصادلتق ن تک او هط احا هلا باا ید ز
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 قش و قام با_دصا قاع لها بّوادلا هب رف و ركم كس اهاو
 یددسا ی روس ا د ولو یدعا دظدالد ن راةدلوا

 هرکتص بودا لاعتا هرب رب ند ر. رب ۵ دنسارا لئا ندنو وح كقسوو

 هنس ردقج هنلوا رکذ هدنیش یدل وا رج هبن یلاوحا بودبا ج و رخ
 ندخلب هدنږ یدتا ارغ هرهنلا ءاروام هففد یکیا رایس نب رص هد هروب نه
 5 Ek ییکیا یداک هو ری ۱۵ سود ب ودیک ندنفرط ددحا تاتو

 بوبل وش راق لوص روک یهاشداب شاش نکا یدتا ارغ هدنق رع" و رغشرا

 هل هلا رص) مدآ كم ی رک یرلبا اها فسدو RE اراح و دو رک”

 ربخ وبد رد رل هرز وآ ا ی رس رلکرت هک رب ب واک سوساجربدیا
 یدل را و د نکل وا مدق یاب هد تیر تل کک رضا نیم رب و

 ندنتعاج لاکو راد مس هنر ز وا یرکسع دنق رعس هکربع نب ماع
 وعسحینارطا توس ند ودزا ید رار د د ی رازه هب ودنک یسات

 هکولپ ر ردیک هدند را كن هلجو یدلک تسار هنس ولنآ لر نک ردا

 هکشعا لوص روک ی رلهاشداب رکم یدلبا ریا یر تب ودنآ هلج

 بودا رکشو دج همللاهدن اکدروتک هرصن یدبا راو ىس ەى كس ترد

 بود رکسرول و هن ندلتو یصل ص هحوقرپ لوصر وک هدانا لوا

 هدود روص یقتس 6ا رص یدتا دارم صياح ییسه هلا مطع لاوما

 دنا و هدست جاق رص یدرو باوج ود E مد داوا هدعشان چاق

 نتوط قبو یدلبا باوجدر ود رد راومرفس کیا شع_ هدقد روص و د

 هک وداوا هدنرلکدتا مالعا نغودلوا رک ر مدام یدروص ولد ردیک

 نس هثج بودنالنقینارمصن ہرکص ی دید شب اربسا برعاا سراقب ی

 ن راعلوق بوتر نر هب وا هدنراکد روک رلکرت یدلدا بلم هن رانک رهن

 مامور دا رف هنر ماع رايد سک نیراق رہ وق كن رل رک راو ن رلحاصو

 ال ی رکوک بولک رلکرت هدقدا وا ردنک سصا هرک بص راد دلو

 هراکرت هدام و یدلنا رانا اب قارحا سهدج كلل وص رو ڪڪ ندو وح

 بوراو هب هلاغ رف رص هرکص راب دل وا غادر عاد بولک یبا هبت رع لاک

 بوبا وش راق یهاشداپ هدکد اک ےےشاشس هرکص یدلا رمسآ شان كب

 ندسالو یل راخ هدعلص رصن نکل یدلوا لصویدرو رلهر و را هده



)۸۰٩ ( 
 یذلا مدآ ولب وب هصق والاتص لوز وا یدا وا باقع "ران هتخوس جد

 ردو وح شا و یز رد رکایدریدر وتک یز رد نوا كعك شاقرب

 یتیدتیج وزامعءج هماج هرازس ندشاقوب رکا یدر روا نئبوب هسریدرترا
 رورسم هس رواوا كج هيد ردحاتک هقلکت و قصا یخ ید هنااخ

 نویلقاص یغترا تكشاقو یدرا رګ راناتعق نوزوا اکارلبز رد ید رولوا

 یدرولوا نوت ند رلنوب یدنکید ر رسا هح راب ود یدعسریا رههاک

 دنب هرکصبورلک یناک ن وکر قحرد راو یسهب رغعاضوا قوچ هلوَعوب
 یس رغا شاد مظع نود یدلدا لاوس ويد كل رلک نوع نود هدک داک

 حارح فسوب كحود مدلوا مور ندیگتعدخ قرش نوعکنا مدکح

 عاصر دعا كلا هحارحو ید ریدکح ید شرح بود رخاح

 هوا علاه هتمدخ بوی رغا جد ل وا ن وکر ادابم راح ید یسد

 هبشنااب ید رايح جد ندشدد عاصر یناک دنهدزد بودا ما وید

 هرداصم هت رح لاکو سح قلاع هلا و یدلاخ قجل وا یسلاو قارع
 لو زەم ندفارع یردارب یرسعلا هلا دبع ندسا هدهرول ن هنسیدلبا

 یرایس ن رص هنب ر كلا ماه یدل وا ت وف هد هل د مدةم ندزلوا

 دت رر ناسارخ بولوا مدآ یار بحاصو میهیدلبا یسااو ناسارخ

 لیصح ك رکو هدتم وکح كل رک یدبا لکد شلر وک یلثع هکیداوا ر وهم

 E ماسه ن نایلس هد هر ول نح میس یدتا تک ت وخ هدلاوعا

 هاشناموت یلیقعلا سم نب قاصعا كاذک یدتا محف یب هردنسو ارغ

 هدهروب نح هنس یدلبا بی رخت یتسضاراو حق یتعالقو رفس هنب رز وا

 ی رکیز و هد یدلدا تاف و هدماش ناو ص ن ئالما دبع نب واسم

 نب ىلع نب نیسح نب ىلع نب دیز هدهنس وب ب ودیا ل وخد یسهنس رب
 هفوڪ و یدنا منناح نوعا جو رخ مهيلع هللا ناوض ر بلاط یا

 بیس هج و رخ رل دابا تعس ند ودنک مدآ كم قرق ندنسا اها

 یرسق دااخ هنف رط ماشه ققشا رع ن قس و هک: داوا وب جد

 ماشه هلکع | مالعا ود ردشع وق تناما لام رفاو هنن رلت رطح دز

 هدداموب فس و هدعا یدردنوک مدآرب هقارع نوحا همقاشم ها دلاخ

 باضخا هرم لاک ب ويل وس راز وس.تش رد ودنت هنن رلت سطح دز

 ید راو هب هفوک ب وقل اق هرکصند هربت ندتمه وب ینتمذ دب ز یدتا
 یر (۵)



( ۸۰۸ ) 
 ندنلاعا هاب راس و قارع ی رسکلا هللا دبع ن دلاخ هد هروب ۳

 لماعهدنع امدقم هکیدلنا بصا ی قلا رع نی فس و هنر و لرع

 لرعدلاخ رد تل وا ردق هنس س ن وا ق وکح هدقا رعلدلاخید!

 یدلب و یرمشوب لف ون یخ هدقدنلوا بصذ فس و هترو
 راثلا لهاک * ددا لح را صالخالا عم * نام رذا ةفيلحئاو ات ارا #

 عاض وا لفس و و * دیدصلاو جاب اصیج * اوئیغا اوع دنیح
 رد اتموادم هدعسو رالبف نوزوا نزاغ یدیا فلاخحمهن ررر یراوطاو

 هکللا نس> و عضاوتم و مالخلا نیا ید ردا طض ناهاونعابناو

 رهلیق ید نب زام یاتو رالبق ن زامن حابص بواوا مدآ عرضتلاررثک و

 هدیداو رعشو ید ردبا ت والت مظع ارگ ف وا هلاکم هلا هنوز

 فرم هد راشدا بر و هپ وقعلا دیدتش هه ناب یدا راو ین رام

 یننرط رکحاو یدرب دیور وب نغن رط هنر زا كياولا يکي یدبا م دآ

 یدیا مدآ قجاو یدرسک ینلا كد رح لکد كکو د هکید رولوا قوحو

 هدک دد نس رید هل هب ول وش هتناک رلند روک بو رپ هب ودنک ن وکر,
 نو فس و س یدد ید رواواالعا هساوا ل رج وک جدیت ویب بتاک

 بناک 0 ۳۹ یدد یدلب وس تسرد باک انزدل و یا هب ا ی وق وط

 زر ولی بوخ ید یتنالوا بسانم كلا رد زی۴ ص مزب ر وا هل لاح كنوب
 كحرک فی رحو انزدل و یا هباک ب ودنا قیدصت یجد ینا هدک دید

 یخ كش اھ هل و هد هنس رب فب رح لوا بت ۹ هنن یدید راب وس

 ۲ تاوج ود ررک شاد ز وب یک کا هلا هد دنس ھا عب رولج هل ر ودوط

 كتا داخ یدید رل وس كح 1 تواوا رداق هدز ید یا كحر و

 زو NE هلکیلک او یسهناخرا ندفرط رب رلبدیاص قدر در ار

 هنن ر وضح س هی راجرب هدک دتا دا رص كك هقارع هکر د رلضءب یدروا

 كنغر کمک اکا فسوب یدید من هدک دید نسبم ردیک هلی بورغاج
 بورغاح جد یب رب ید د (اهسآر برضا مالغاب) ردن دک صرح لاک هعاج

ASب رسا مالغاب ) ردندک ده ز كنسز وس و هلک ء دال هدک دید نساه  

 جدەد:ەح كلا هدک دیدم زلت مکج هیلد وسه نی یسعچوایدید ) ايار

 یحوا كرا هراعب لوا هلمج وا وا بولیق لیلا روتسد ییهشاس "هدعاق
r Teاف نجس  



 سر
 هلواط امدعم ه دنرلس یدتسا لتف هلفغلاملع يا لوص روک یهاثداب د

 لارا فثاوط كالذ دعب یدیا راو هخسارتوادعر شعا تأشن ندننوب وا
 لیلح محفو دسا راد دلتشاب هکنح هلا یرارب ر بوشود تفلاحم هنن رل

 ندنداعبتسا لاک ندادتا یدكبا مالعا هفرط ماشه کاله كناقاخو

 ۶, رجس ںودیاداغعا هلکتا دراوتوعباتت را خا هرکص نکل بوی ا داقعا یشان

 بودا جورخ هدهفوک رهظ دیعس نب هرغع هد ه رول نه ۳ یدلبا رکش

 هنا“ قح E هرغم وب یدتا لک نا یرمسعلا دلاخ لماع قارع هرکص

 داقتعا ود رد هک دد-ع اڪ* قورح یساضعا بولوا مسج لامعتو

 هدیعشو رس هبت رح ضعل و ( ارك !ولعكلذ نع هللا لاعت ) یدردیا

 هلا مدآ رفن قرق هدنراروک لصوم خد ییابشلا رمشب نب لواهبیدرواپب
 یرکشلا ورع ه دعب یدنلوا لتسفیس هلبج « دلصوسو ج ورخ

 بودا ح ورخ بم شالا بحاص ه دسءب یدنساوا لستف بودیا ج ورخ
 یدتا حورخ هنر ز وا دلاخ هد همح یناتعساا رزو هدعب یدنلوا لتق

 راد ر وک هن ر وضح لدلاخ ب ونا وا ذخا یدنک و لوتقم یاب

 نکل ید اق سبح بوعا لتق نیکعا باعا یدلاخ طعو و تحاصق

 یتیدسج و لتف هر زوا ق وطنم ما نالوا د راو ندنف رط ماشه هرکص

 (نوهتغ اولاک ول ارح دشا نهج ران لق ) هدنلتف نیح یدلبا قارحا

 جورخ هلبا مدآ زوئوا ببیشلا نب یراعص هدعب ید وقوا نس هع رک تیآ
 كنب سسلا هللا دبع ن دلاخ هاب راءهدآ وب یدنا وا لق للاب بودا

 كنب مصع هدیدعت و مط دلاخ ارز ر د را شعا ج و رخ یشات ند اط

 یلتخ ی رسقلا دعا یسلاو ناسارخ هد هر و نم هنس یدبا ياخ

 لام هیاهن یب هنب رللا كمالساتازغ یدتغاطرکسع هب رایداو بودا حق
 هن راد نیج خد یغوح كنقلخ راد لوا یدنلا مسا قوج بورک مانغ

 نالوا یکاحو حد یبا ہظع علق یهد راد لوا دساو رایدتا رارذ

 هال دالب دمخ ن ناو رم هد هرو نم هنس كلذک یدلیا لتق یتاح رط رد

 هردنسو رطل بولوا لخاد هنتکلع ر رحو یدقیح ندنفرط هوا بورک

 یدلوب لوص و هیاضب نالوا یهاک رارق كلاقاخ بوک ندرلنایدارغوا

 عاقعتلا نب دیلو هد هروب نم هنس هن یدلیا رارف ب ویلوا راداب ناقاخ
 ماشه بول وا لخاد یسهئتس ی رکیز وب هدعب یدتبا ازغ هن راد مو ر



) ۸۰۰ ( 
 هرکس تویعاد اعا ند ادا دسا ی دلبا م العا هنفرط دسآ ننک رخ

 مصاع لب میهاربا مدقع ینغلرغا نیک نیقب لیصح هلییسح تاراما ضعب
 یهاذخن افصو ینایافصو رکتسع رادقم رب هثب رنا و لاسرا هللا یلیقعلا

 ناقاخ نکوچ یر یدچوک هس رادرا ید یسودنک بودیا نی-.هت

 رص هله یدنلاطخ یراضهب كمالسا لها تواوا كنج مظع بوش را

 راب داوارورمسم یلخیدلوا باغ هلا یرکسع ناقاخ كج را هک رلیدخا
 كعشرا هغلرغا هدورابا نکا یدنک بودا تخارف ندزب ناقاخ دسا نکا

 هغارغا هسدا نافاخ یدشود هن در! هلا تاتش بود رد شک نوجا

 مارا هرکص بودیا ناشبرپ یرلمګو لثق یهادخح افص لوا بوش ربا

 ییدتا دصق كءروک نرهاع یالسا لها یهدنناب و موعه هننرزوا

 بواک دسا یداکج هفرط ندغاط بوروک ینا ناقاخ یدشرا دسا تو

 هن روا سک ره هدعب یدروطوا هدودر | لد هاتفو شق ه دنسا رک

 رکبسص هدشناب لدسا هناقاخ بوراو هدناتسراخط ییبرالا ثراح رایدرمک
 ةفارطا بودا تکرح ناقاخ هلکعد نوسرروط هن ر د:ص رف تقفو یدااق

 ندرهش قعحلوالصاو هدسا ريخ وب یدلاق رکسع زآ هدنناب یدنغاط راهتح

 بولبق زامن دسا یسنریا رابداوا عج قلخ ندارق فارطا یدرتسوک شنآ

 یدشا ندربنم بودا صب رو یل ول هکنح یخو یدعیح هر دطخ

 قلراوهش رزوا یرلیر كن هلج یدلبا هراشذسا هدنا كتک هن رزوا ناقاخو

 یرلنا یدیاراو مدآ كب ید طف هدنلا لدسا یدلوارتتسم هدنصوصخ

 قرفتم رلکرت یدزو یناقاخ هرکصند ه دیدش "هب راحو ی دراو بولا هننا
 هنرانویق هدلحم یرادعم حرف چوا یدشود هننرادرا مالسا لها بواوا

 هو هظفاحم كن تو بوتوط نلوب غاط ناقاش رلیدلبا مانتشا بوشر
 مرهنم ناقاخ هدنراکدتا هلج بو-ثدریا مالسا ناردامب یدلوا لوغُسم
 هنبرال مالسا لها هاب تایلومو برع ءاساو قازراولاوما هجن هل یدلوا

 صالخ بول ناقاخ هدقلارا نکارایدلبا صیلعت نرمسا ناس بوربک
 هتح یکیدردنوک هرالم یرغو دورااو رم ناقاخ امدقم دسا هدعب یداوا

 مدآرآ ندنرلجما هک هلب وش یدروک ندهلق نغدداوب بودیا میدن نی رکسع

 ی دنا هنشالو یدنک ندنا بوراو هناتسراخط ناقاخ یدساوب ایت
 هكدا یدلبا لاصبا دکل تویاو-شراق هرفدادخ هدناوصو هر هتشورسا



 (مم)
 هل ظا هک.دلوا راداب نیکد هتفواوا ان بو ا بش ناش مطعو یدلوا

 میر یس هنس ترد یرکب زو بواوا یسیلاو هیشنرفا یلکلا ناوفصنبا

 هش اکع نکیا هر زوا مارآ و ثکم زارب هدناوربق یدلوا لصاوهدنرخ الا

 ندنرکسعو یدلوا مرهنم بودا موه هن رزوا كلا هلبار iS و

 هنن بولود ندەکر عم لع هلطنح یدلوا كاله كاخ داتفا مدآ قوج

 قافتالا بواک هرب ر هللا یبراخا دحاولادبع هش اکع هدعب 0 هزاورف

 یدا كب زویجوا یر ددع هدتناور ضعب هک رلیدتا عج رکسع مظعر

 لامو حالس هرلنا بودا عج هتشاب هسلاراو مکر ه هدناو ر جد هلط اح

 رکسع یکیا هدلحرب هدشمان مانصا بولوا یرکسعرفاو كلا یدلیا شخ
 بولوا روصتم برع هرکصذدکنج مظع رابدلشاب هکنح ب وشلو هنن رپ

 هدنوک لوا هکر یدراضعب یدنلوا لتقمدآقوج ندندانجاو اسور كنموقررب

 مدآ رادقمرپ هشاکع ر دشلوا غلاب هکیب ن اسکس زوب ید دع كرلذلوا لوتقم

 رخو ی دلدا لتف نس هلج هدنراکد روتک هپ هلظنح بول وا لوتقم هلبا
 لخاد یس هنس زکس نوا زوب هدعب ی دلبا م العا هتفرط ماشه یف

 نایلسو هرواعم یرالغوا كکالادبع نب ماشه هد هروب نم ه:س بولوا

 هنس راب دابا هدنکارپ را هتح هفاک او فارطا بو دبا ارغ همو ر دالب
 ییءاع ناسارخ بوللوا عفد یس هاتف نالوا ثداح هدناس ارخ هد هروب نه

 هل یراما مزاول بوایق هر امالاراد یتب رهش لب یرسعلا دسا نالوا

 عانشرفاو بودیارفس هلو هئویح هدعب هل انس راعطهدعب ی دليا لقن
 ندوبش جوا بوقلاق ند هینیمرا دجشنب ناو ره هدهروب نح هنسیدلا ر ساو

 ی دلبا لوز هت صحو یدحاق هرزح ندنا ی دلوا لخاد هنضرا ساترو

 E ی دشا هرکص ی دتا بصذن راق نمو هرصاح یتا ناو ره

 یتابناورایدتنا لاسرا هه زط ناور یتشابو لک یسیترورل هسیک یی
 ناوهرلیدلبا تعاطا هرخالا ی درتسوک هنن رک ع بوطرد هترصرپ

 هدعب یدنود هتالو اغاغ بودناربسا یت اوسو لافطاو لتقف نرایعاج,

 یسلاو ناسارخ هد هر و نح هنس بولوا لخاد یس هنس زوفط نوازوب

 ی هدامو یک اح یدلوا لخاد هن راد لتخ بودا تکرح یرسق دسا

 هلکعا هد اقا نر راقدلوآ هدبا رطضا لاک را ودنکو مالسءا هنفرط ناقاخ

 كن افاخ یک اح لتخ یدتا تکرح لاحسالا حاج لع ید ناقاخ



(:۸۰) 
 ذغاص نایلس یردارو هنیرزوا یرسبپ ٌهمناص ماشهنب نایفس هدهروب نح

 هد هرو نم هنس رلیدتخاط رل دتح هنکلاع مور بودا رفس هن رزوا نع

 بوراو یولبر یدردنوک رکسع كواب یکیا دح نب ناو رم یلماع هینیمرا
 یس اها براو هنن ر زوایهاش ناموت یولب رب وا رلبدلا هعا3جوا ن دنال

 ندن اسارخ مصاع هد هرول نه کک ی دنلوا ْص دععو رابدتا تعاطا

 كنبممقدلاخ هكى رمسقلا هلنادبع نیدسا نالوا یلماعقارع هنربو لرع
 ار ز یدساوا مضن ینآر كعاع هدص وصخ و ی دئاوا بصا رد ردارب

 ءان هنن رق هنن ر رپ نالوا بساتم ب وزا ب وتکم هنقرط ماشه مصاع

 قارع ماشه هلکعا یار وید ردکعا قاعاو مط هقارع تبالو یناسارخ
 هن اسارخ ن دکفرط ی دنک یکی ر دارب هنفرط یرسق دلاخ نالوا لماع

 ی دلوا لماع هجوم د لوا بور دنوک ماو د نس هدا بص عاح
 كاله مدآ هجا نادیس لواو روهظ یس هنتف ثراح هد هروب نه هنس

 یدلوا ثدأاح هد دح هتتفر هدننمزر ر وهیش رفا هدهروب نمدنسو یدلوا

 ا مالسا فرش لداق ضع ندنور و نع هکد دا واو جد یپبس

 ههط لییعبسا یلغوا هدقدلوا یسلاو هش رفا باعا نارا داوا فرم
 بودن تکرح ی ص یال هدن رلارا یدلدا بصا کاح هن رزوا

 هیلاعص هدیبع نر بببحهاکع | ی بص هدصوصخ شعب نرانااسنیمزررب

 هد ههط بودیا عم یرفاکو بسم كنموق رر كجیدیا تعرع هنسارغ
 هنب ار زوا قافتالایبع یس هل-جو رابدلک ید یس هقناطر رب نالوا

 هبط ام وید نیس ومل اربا اکاو بصن کاج یب هسیکرب مان اعلا ةرمسه

 باخ ا نبا یدیا ندنس هفناط ج راوخ هرمسموب یدوبب الب سپ رایدلبا
 ه.ههطی دنک بوزو یرکسع لوا همسم یدردنوکر کسعر هکنج هلرلذا

 نب ر و لتف یا بوساوا عج یوق رر هلکعا رمیغت ینعضو نکلی دلک

 راب رع یس هفت اط رر و رابدعا بصا یب های مات یانزا دیج ندلاخ

 هلکعا رب رګ هنفرط ماشه یلاوحاوب باصخ نیا رلیدلوا باغ هت رزوا

 هدنسارا ب رع هلبا رب رب سد ی دا لاسرا رکسع نوجا د ادما م اشه

 هرلب رعهدهیش رفا هلهج و لوایدتنا هبلغرر, هدّنکا بودیاعبا"بورح .
 یرازقلا بوبا ن هشاکع اکا هکیدتا روهظ مدار قوا یراط فعض

 عج مدآ قو> شاب ندنموق ربرب یداند هب رقص ح راوخ یدر رد



)۸۰( 
 كنکلعو یدلبا ماقا ذخا یک یکرکب ولا مانع ورسا دهن ید یدقاو

 ری رس هرکصن دک دنا مارآو تکم راذوک هست ب واو ل وصو هن_دیاهذات
 یدابامحذ نعالقو نوصح هکر وامغیو تراخ بوریک دنکلاع كنهاشداب

 كتلیا هیاب یدم كی زوب و هیراج زوشیو مالغزویشب بوشید ناما هاشداب

 یدسم كب ییرکب و سار زوب ید یسااها ناموت ی داوا ِ هرزوا
 یه اشداب تواوا لخاد هنارگترز ضرا هدهد رلب دلوا هلاصم هنب رزوا

 عاما ندطص یهاشداب تواک هن رج ضرا ه ذب یدلوا هلکنا

 جد ینا بولک هلا دنس هرکص یالبا حقو هرمصاحت نب راهسملق نیکعا

 بوروتک هباپ یدمكيب نوا هتسرهب هنب رزوا هاشذاشو یدلبا حة هلا ناما

 یسلاها تولک هنس هعاق تک اعرکل هدعب یداغد یکرو هرزوا كا ےلسق

 هنب رهشناورمش هدعب یدلبا نیت لماعر ندنفرط هنژرزوا هطاصاادعب هلا

 هدعبیدلباابعلو تراف بولکد هادو ر هدعب یا تعاطایسلاها بواک

 یربسپ هقاص ماشه ن هب واهم ه د هروب نه هنس یداک هشالو بوئود

 نالواهدنابولکتسار هایط:طسق لاطبلا هللادمعو یدتا ازغ هخ ررزوا

 E ماشه نب نایلسو ی دلبارسا یب ودنکو مرهنم ن رکو

 ی دلوا نوعاط مظع هدطساوو یدا را دهر هپ راسق ب ودنارتسهب اع

 هن راد مور ماش نی هپ واعم بولوا لخاد یس هنس شب نوا زوب هدعب

 قلا نوا زوب هدعب ی دابا ر وهظ طع هدناسارخو نوعاط هدعاشو ار

 مصاع ه ریو لزع ندناسارخ دینجهدهروب نه هئس تولوالخ اد یس

 ی دلوا توف دنج ندمک قوجو ی دنلوا بصن یالهلا هللادیع نا
 نس ی دا مدآ یا فیعط هدنروما ب رح نکل ح ودع هليا انکسو دوج

 رنک او عابنا مد آقوح هپ ودنکو جو رخ ځی رسن ثراح هدناسارخ هد هرو نس

 هللا لوبق مدع نیر زوسثأر باعصا تبقاع بودیاالبتسا هزاسارخ دالب
 ثراح یدیاهدو رم محعاع یل ماع ناسارخ یدنک هکنج هن رار زواو ره لها

 قرغ ه وص ځد یسضعب لوتعم یغوچ كنع اجا بواب زو هدکنح لوا

 هب هیلافص بصح نالوا یلماع هبش رفا هد هروب نه هنس ثالذک رلیدلوا

 رلیدز وب هرکص ندکنج مک بولک تسار هنن رثک مور ی در دنوکر کسع
 او ترا ن وردنوک رکییع هتکلع رل هرق هد هحو5 ره دنتسروب نم هن

 تس بواوا لخاد یس هنس ید نوازوب هدعب رلیدلبا عوجر هلا عانغو



ENT 
 ندماشه بولک هماش هلا اام-سو اادھ رفاو ہ دبع هدعب یدلبا بصذ

 ییاهطانبا هللادیبع هپ هیش رفا هترب و لرع هلکتا اجر لزرع كنودنک

 قولوا لصاو هپ ین رفا هللا دیبع یدیا یسلاو رصم هکیدتا بصز
 بصن مک اح هاوو قالطا یری کو دانا شاخ كنهدع ار فرم

 یدردنوکه ش الو رهرق بور ورکسص هنئاب كن هدع ن باح دعا یدت |

 یودلید یدیا لکد شلوا لثلا قوم هکیدلوا بابرفظ هبت عرب بوراو
 هدهرول ننس بولوا لخاد یسهتس ترد نوازو هدعب یدلا یغانغ

 هنیرارزوا ناجبرذآو هذیمراو هربزج ید نب ناو رع یسهجوع ما ڈش
 هلا وسم امدعم ناو رح روب 9 هکیدلواوب د یل یدتا بصن یلاو

 ندرفس لوا هلسم یدیشعلو هلب هدرفس نالوا هن رزوا یس هغلاط ررح

 لوخد هنروضح بوراو هتفرط ماشه ندع وط هسیک هدکدتا تدوع
 نکس د رکسرر و ندا اک رکاو یدللا تیاکش ندنعنص ء وس لزهیسهو

 یدید مدرو مدر ونذاماشههدک دید م هدا ماةناذخ|بودیارفسر هنرزوا

 هلنا اشفا هب هسوک رب یتعزعوبو ریو رکسع كی یمرکی زوب اکب یدعا ناو
 یدتا بصایسلاو هینیهرا یودنک لرب هدعاسه هنس هلج ماسه هدک دید

 قارعو ماش هجدرا كناماشه یدلک هی هینیمرا بودا عادو ناو رع سد

 دا جا م دنا كناورم بودبا لاسراو نیسیعت رارکسع ن د هرزجو

 یتیالو نال ناورع سپ یدلوا عج م دآ ك یرکی زوب ند هع وطتم و
 بلط هتقرط یهاشدا رز بودنا مالعا هقلخ هرزوا كا رفس هن رزوا

 ف دعع بولوا لئاق ید یهاشداب رزح یدردن وکر بخ رع شم یص

 مان بودبا قیوصت یب چا ناوم یدردنوک یچا هناورح نوا
 زودنک قع زع بوردشکد یتروص هب یعلبا هرکص ندک دروک کر ادن
 نکل یدردنوک هر ورک د كولوا رضاح هرکتفوو هدافا نفئدسل وا هن رزوا

 هنت هرزوا یرامرونوک ندلوب قاربارب هرلاوا روم أم هکمروتوک یی یجلیا

 لوا بولوا لصاو زونه یعلیا ب ودیک ندلو نیش رب یسو-:ک بودا

 ناج كنهاشداب رزح یدشرا خد ناور یک کودتا لاص»ا یربخ
 هنکلاع * صاقا یس هلج هدک دعا هراشنسا هلایلود نایعا بوبارصع هنشاب

 تکرح هرزوا لاونلوا ځد ه اشداپ راردعا مپ دنو یر «رزوا كا رارف
 یدنوط یدنآ یک یودلید بولوا لخاد « راد لوا ناورم یدلبا رارفو



) ۸۱ ( 
 ميتوشب هد هقاس یدشود هنرادرا ناقاخ رایدنود هن رافدنخ مالسا لها
 هلغلوا اله مدار ندکرت یامظع بودیا كنج مکحم دین ره لاک رلیدتل و

 ندلحملوا مالسا لها رایدتک بولیقیو رایدنود هورک بودیا ربطت كارا

 دادما ندنفرط قارع لهارل دلوا لخادهیاراخ یوک ناحرهم و لاحرا

 یهفشرحو ارغ هر هفناص ماسه ن هپ واعم هد هروب نح هو ی دشرا جد

 باهولا دبعەدەر وب نەس بولوا ل خاد ىس هنس جو نواز وب ەد عب یداباعق

 شتک هیارش هتراد مور هلبا لاطبلا هللادبع امدقع یدلوا توف تحت نا

 هدانا لوا رایدقارب کلا ییاطب بولب زوب رکسع نالوا هدنناب تالاطب یدیا
 هتسرف یدنک كحروک نه دروط بويعا مادقا هکنح کالاطب باهولادبع

 یم اق مب ها مسرکود یناق كنس رکا مدمروک سرُف قفروق یک كنس

 د تما ( تاهولادعع اناو )یدنا نس دفاع وب ندنشاب بود نوسکود

 نکر دیک یدروا هرافک فص نزودنک بودا هج ص و یکدننح

 نوح یدردادارفوید ( هاشطعاو ) ندق) نیسوصهک یدلک تسار همدآرب

 هلج ځد قلخ یدید هلا عفد كفارسوص بوراو ورلیا نسردیا داب رف
 لوتقم هل هللا یسرق باهولادبع هد هک رعم لوا رابدشراق هنب رارب ر بودا

 دهن بو دیغاط ۳ هنکلاع كناقاخ ن هلسم هد هروب نم هتسو ی دلوا

 عرا نموارف هصنورساو لتف ن سدصن ندک ارتاو یدلبا حق زءلقو رهش
 تعاطا هب ودنک موق نالوا دهبهنوا ندرجملب بودبا بب رنو قارحا

 یوقرزح نالوا هدراد لوا سب یدتا لتق یتلغوا كناقاخو رایدعا دایقناو
 یدراب هسوک یرخ ندهللا نيرصحو فح هک هلب وشراید-ا عح ماراسو

 داتعم سکره هکندتبا ما هنب رکسع هدقدلوا لصاو هیهتسم یربخ كران

 رابکسو درج بوغارب «دنرارداح ن رللاقثاو لاجا بوقا ن راختآ هرزوا

 هپ ورک یرارداهب بوروس ورلبا نس افعض لرکسع یدلیا تدوع هیورمک
 راءدلوالصاو هیاوب الا باب هلباقهررب ندناج كرهدیارب یانو ییاو یدوق
 نجرلادبع نالوا یکاح سادنا ندنفرط یلماع هی ذا هد هروب نه هن

 كن رلت الو بودا رق هنن رزوا یسهفناط تنرف قفاغلا هللادسع نا
 لاسرا هنفرط هدبع ییسجخ بوقیج هلا یانغ رفاوو یدریک هنسورګا

 هدنناب و یدنک بودا رفس هت رزوا كنرف هد هروب نعهتس هن هدعب یدلیا

 ییرهغاا نطقی کاللادبع هنر كنا هدمع راددلوا دیه نیس نالوا

CID 0D 



(A) 

 یدتوط قولو بءشو یدقیچ هلبا مدآ كيب ترد نوا بوغارب هد هملقمدآ
 كيعش بودا موج هد ررزوا قجلوا راد رخ ندنجورخ كرلنا لر ناقاخ
 ائاو هه ا۱ ) یدلوب تاج مدازآ ندرانالس* لواو یدلبا هرص اح هدنګا

 بوخ دنج نکیا هرزوا لاغتشا هلا یرکسع ك هروس كرت ( نوعجار هلا

 دج هلکعا عنم ب واب راص هنکز ید كننارشح یدتسا كمرک هدنفرس
 هدلو کا رش ی دلبا روهظ جد نشد هدانا لوا نامه یدنا ندننآ

 سایدد قدرواوا لاله هضرع نم هلج یک یرکسع كن هروس قدشنلوب

 هلا نشد هک دبعره دینج رلیدتباز اغآ هکنج بوکچ قمن هنبرلفارطا
 تقد لاک دبع نالوا «درکسع هلکعا ادن ود نوسلوا رح هیلدا كنج

 تولوا رورمس» ن دما دداو ربص كرلنا قاخ رلیدریک هکنح هلا ماعهاو

 مرهم نشد یلاعت هللانذاب هلبا یراق ربص بودیا تربسغ خد سان راس
 روهظویدتا مارآو ثکمیآ ترد هددفص بولک هدنق رس دینح یدلوا

 یدلبا اجر نسع |لاسرا دادما رادقمر و مالعا هنفرط ماسه یلاقو ندنا

 هستقفن نطق هدا یدیشعا هصاح ییاراحش بوراو ناقاخ هدانا لوا

 باحصا یدتا هرواشم هد-فدلوا لصاو هد نج رب خو یدالوپ ظواحم

 هدکچجوکو هدقفوق هپ ودنک ها دبعیبا نب هلادبع میلس ینبیلوم ندربیدت
 هکندید بوریذت | طرش « رزوا قم الو ا تفلاخحم الا هدنروما كنحو

 هدقانوقرهو ردل هل دک ندلو هداج نوجا تباهم یاقلا هند باق الوا

 :هلس نب را وص رکسع نوک رهوردیل هملکح ق دنخ هتفارطا ل رکسع
 هل هللا هرو امدقدو هد هسزرولوا ځد هدنراک قامربا راثوسروتوک

 نس هیلیا سن ه راتربشع یرانا بوروئوک هل یتلایع كرانالوا درهش
 دنو رسو هیلبا ترمصن یلاعت قح هکر د دبمامردیاتکرح هرزوالا وتءوب
 هللادمع رب و سرفر هلبامهرد كيب هنر ره رکسع كفج هقارب هس هظفاحم

 یدلباتکرح هرزوا لاونلوابودیا باوصتا دنج كدا مام مالک
 هللا اس زویردو ولنآ زوترد یهللادع ن ناقع هنس هطف اع دنترعسو
 رهو ني: ت هلو ارف هلا ولتا نوا ېب لظنلا درع نب بهشاو یدلبا نییعد

 نوجا كمردنوک مدار هن فرط نوجا م العا یلاوحا یکیدروک « دقاوق

 . بی رق هسواوط بوک مل اسو نیما یرالع ولوقروق لاح هم هب یدلیا هببنت
 هرکصندکنج مکح بواکوشرق هرلن ناقاخ ینوک ادتبا كنا مر .دن کداک

 نا رب >

 2 ̀ د ی ی رو
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) ۷۹٩ ( 

 كنهاشداب ر رح هرکص ید ر وتک هتاره-ش ناو رح!بولآ نس هلجو

 یتام را ناقلس بولک هی رز وا یدرح رارکن هلا رک سع رادقمرب ییشوا
 مالسا لها تبقاع بودیا كن رادقم رب راب دشل وب هتن زا رب ز هوا
 هر وص ندنسهشناط ر ر دلنا ناشر ر ی راک هللا هد داص *هلج رب

 اور وا مسجج ی انغ یسرح ید دا ز ندنالوا لتق رل وغ وب

 هلا 2 داره 7 ع زول هدنراشب تازغ یمااغو یداک

 بوزان دغاک ار EEE ماشه یدلبا لاس را هنف رط ماسه

 هینیم را ین وا یرد ارو یدک صا هدناب ك٤ا هج وت هرارغ فشن

 بولوا لصاو هرلتالو لوا ىدا بصن لماع هن رار ز وا ناب رذاو
 ید راو لد هيا هح ز د را بودا رفس هنن رز وا 2 رت هداتش تدش

 هنن رکسع مالسا كل واب رب هدبعش عقاو هد رق دنق رع” هد هر وب نه ا

 رحا نب هر وس ندن رارداهب روهشم یک اح دنف رس ب واوا عقاو تسکش
 ع دنج نالوا یلماع ناسارخ هکر دخل وا و ىس ) یدلوا دهش

 مظع یدنفرع» نولک قعا وا یع وع كل اقاخربخ 9 یدتغاط هفارطا

 لاس را هفرط ددنچ هر وس نال وا یسلاو یدلبا هرصاحم ملا رکسع
 یراغار وبعی رهن هنن رکسع دنج سد یدا بلط دادعاو مایپ

 یذ رالا ماطسب ناو یلسلا ج ار ن مشع ك جدا رھا نوا
 لدنج ب وقل اف را هسوک نال وا هب رج و یاو باصعا راس جد و
 نک یللا یرهن ی رایلاو ناسارخ هک رابدید و راب د اک هنر وضح

 ردکسشعا هدنکارپ هقارطا ی رکسع هسا نس نمک هلا رک کوا

 رول نه دنج ام دقم ار ز نوساک بونود ها لاسرا مدآ هنفرط « راع یراب

 هدصوصخ وب ىدا شمردنوک هنرزوا ناتسراط هلیارکسع مظعییهراع

 هدنناب بويعا افصا دنج نکل رابدید هلا تک رحفزرزوا قا بویعا هل

 هدنکوداک هلګ بیرو هدنف رس یدک یرهن هلرارکسع نالو دوجوم

 رلءدلبا ترضم لاصتا هال س قوح بولآ هی اتروا یرلنا یرکسع كر
 دنح راب دلشاب هکنح هنن توکج قدنخ هن رلقارطا مالتسا لها هرکص

 ضع یدلناهر ا هلا ییاععا بوروک نکو دتا ادب تب وص شبا

 نالوا هدا بوردنوک ربخ هب نو3 هد هعاق هرزوا ئد داوط لے
 زویترد ه روس سد یدعا س اعلا نسعا لاغشا نعد بوقبچ هللا رکسع
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 هرزوا كعشرا هدادما كن ودنک نوح ا تلاغسا هنف رط نروصح نالوا

 ندهصقو ىلغوا كن اقاخ یدتا لاس را مدآ نوجا مالعا یغیدلوا
 هعلق هکید ر وک ب واک یس رح یدتک ب وغارب ییهعلق هل-ل وا راد رخ

 لع یوق ررح یدراو كدهلیدرا بوشود هب رادرا قوی هسیک رهدنرزوا
 هدانا لوایدن و هناورحابوراویس ر> هلبایراء الاقتنایخد ندروب نه

 هکیدیدو ید ری و مالس هب یبرح ب واک هسوک رب هدنرز وا تآ ضاب رپ

 نکند نف اب یس رح ردیم راو زکیق وڈ هفلا تونم بودا كنج هلذّْشد

 ندعالسا لها هدنرللا مدآ كي نوا ندنموق رزح هتشاهسیآ لوا هدکدید

 جدرف ترد ندلح وب رد ربا هلا یرللافطاو اس تس لها كم رشب

 هحایص بون ندماشخا یسرح سد یدید رار ر وطوا بوت وق هدلح
 ب ودیا لولب ت رد نر رکسع ید را رتا لفاغ هک یدشربا ه رانا بی رق

 مدآرب ندن راستا طقف هکید ريف هلل وش بوب وق چاقو یدلیا نونعیش
 هرهش ید روتک هلاورحا بودا صیلغ نیل یارساو یدلوا باناهر

 هکیددو ید رب و مالس بولک هن مدآ ناب هنآ ضا لوا هدقدلوا لخاد

 بون وق جد رکسعرب ندنم وق رزح هدنح نالف هدف رط نالف هتشا
 ندعالسا لهاو رد رسا هدنرللا ییایع و لها كحارج هکرارر وط وا

 هنب راز ز وا ید كرلنا بو اق یسرح ردهجئز هل هروفوم مءانغ یراقدلا
 راد رم هکدعا موکه هنر رز وا مالا نارشهر ات هلل وش ید راو

 صالخ یرربسا بورق یک یراک دلید هل- اپ یب هلذخ لوارلیدلوا
 رلزاتحاو ماعنا هنلایعو دالوا كحارح نالوا را هد رلتا یسرح راددلبا

 لصاو هنهاشداب رزح را خوب ید ر وتک هناو رحا یتسهل-ج بودا

 بودر وتک رل دادما ندفارطاویدءااق بودا ج: وت هش رک قجلوا

 بوراو وش راق ځد یسرح ید ر ول هن ر ز وا یسرح هليا هيطع تیعج
 همالسا لها رای دتا كنج ددش ه يه لاکو رلیدلوا قالم هدنضرادنزرب

 كنيس نالوا مسا ہدنلا رافک نکا راش لکچ هفرطر بولک روت عون
 تولک هتربغ هلل وا لصاو هن رلععس یسادص یر رکن هدا رفو وب رغ

 هللا نوعو رلد دما موك هن رزوا ند ید ر هلا ماعهاو تقد لاک

 بو ود ندنا ری وق بو رق هج راو دنغ ام را س را بودیا هبلغ

 رابد-2 ۱ قال طا نیس یارس۔او ذخا یدانغ نال وا هدن رود را
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 هنر ز وا نع ۵-فناص ماسه ن دیعحو هئ رز وا یرشپ هساض ماسه

 هداب رد ع رم ن, هللا دبع و یدساک نیگد هپ هپ راسق ب ودیا رغسس
 هدنلا رع ن ث راح بو-اک هن رز وا ناب ر ذآ راک رو یدلبا ارغ

 هرکصن دا رع دل یشادنرف ماسه هدر ول نح هنس رلددلوا م رهنم

 لم اع هن رار زوا نار ذآو هینیمرا یب یک ا هللا دبع ن ح ارج

 ل رلناو لوخد هن کلام ر رح ندنس هیحات سلقت هللا دع یدلبا بصا

 بودا عمجت یوق رزحهدنک ودلک ب وئودو یدلبا 2 ساضب هنندم

 هدغشا هکر دیسهلوا لتف كحارج یبس كنا رلددلک هنیرزوا هیمالسا داب

 هنس بول وا لخاد یسدنس یکیا ن واز وب هدب ردقح دل وا ر وک ذم

 مو هن رژ وا هیفالسا دالبو عمجت یسهفناط رزح هد هر ول نه

 یرلنا هدلیدرا جرم حارج نالوا یک اح ناحه:رذآو هینیمرا هلبا یراعا

 مال سا لها یدا قاق وج یوو رزح راددتا هب را بوی وش راق

 ههن ند را رداسهب یخد و حارج هکرایدشا كلج رد وا ب ود اربص

 کک ودتبا تم زع هیازغوب حارج رایدلوا تداهش هنر زا اح رل هسوک
 یدیشعا بصا بلات نب رز و! هینیم را ندنف رط یبا یشادنرف تقو

 دن رق لص ومات بورک هب هیمالسا كلام كارتا هرکصتدنع وقو تع رهو

 ماسه رخو یدلوا دتشم یر البتسا هنرزوا مالسا لهارلبدل وا لصاو

 هدص وصخ وب بودا توعد یی یسرطا دیعس هدقدل وا لصاو هنف رط

 هکیدید یسرح هدقدل وا ناس رب ود نس ردا ردت و یر هل و ڪوهن

 رفرق هج درا نوک رهوردنوک هليا لزم ق رق بودا ني نوګ ا هدامون نب

 یرا-عا مد راب اکب ید هنب راکی رکسع هدفرط ل وا ب ویلبا لاسرا مدآ

 هژرا لّرمم دیعس یدلبا تکر ح هرزوا لاوثم لوا ماشه ردنوکرلئامرف هدخاب

 قر هریدلاق هارغ یتقلخ ك را ره ش هد رال ییددارغ وا ب ودا تع رع

 یالم اکا رادسوک ضهب ندنعابتا كحارح هدقدلوا لصاو هن رهش نزرا

 هدنراندب تازغ یانو محف و طالخا بوراو دیعس رایدتک هس هل بولوا

 هي هعدر لر هديا حة ینوصحو عالق یفیدارغوا بوک ندنایدعا مست
 تراغو بعهدنامب رذآ یلغ وا كن اقا هداننا لوا یدنوقبواوالصاو

 را دربخ یسرحیدیشع | هرمصاحم یخد نسهعلق نانرویدبا لوخنم هلبالتذو

 هدهعلقو یدلبا تک ره هرز وا کشد هنفوخ یسالبتسا هر هعلق تواوا
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 ییهشز هسوک ضعب ندناعصش یلاثما هنطق نتباثورایدلاهباتروایمالسا لها

 یس هلو یدلزوب راکر بو دناترمذ هم السا لهایلاعتق> هرکصیدلوا

 ندن را رهش وب كناسارخ كر ناقاخ هرکصررابدا وا رسا یس هاو ل وتفم

 ناقاخ و راهسعک رفاو ندمال سا لها هدنحگاو یدابا هما ییهحرک

 فئاوط راسو مدآ هجا ندنرایلاها فسن و هینشفاو هناغرفیخد هللا رت
 بوباق یرا وق مالسا لها یدبا راو رکسع رفاو نداراح لهاو ندکرت

 قدنخدرحد زر نو رخ راد دک یرلب رک نال وا هدنر ز وا قدنخ

 یزکی دیک یدک ن و ترعاا رشید ا هکندتا اد ت واک ۸ راک

 یعالو مب ند زکیلا لزمس ناقاخ ردمشاک هلب هلا ناقاخ نب زکس ر رد ربق
 ناقاخ ه زس ن كدا ماست یراصح نامه ردکر ک هس ر ویلا اکب ورک

 رلددتا مش بویع ا اغصا نب ز وس كلا نیس م هرب ويلا ناما ندنف رط

 لها الاس یرلنا ناقاخ بودا هرب و هرکصاد هد دش "«رسصاح یآ یا

 تاو الا بان نیس هد هرو نه اف یدشا لاصیا هر هيس ود هلبا ی اعو

 كنج ردق یارب یدلک تسار هناقاخ ب ودنا ازغ هن رزوا رلکرت هدنف رط
 دلاسهو یدلوا مزرهنم ناقاخ بوغا ر وم! یظعرب نوکر, هرکصفدک دا
 بوډا ارغ هرابد مور هب واعم هد هروب نه ها یدابا عوحر ار وصنم

 یدتنا ازغ هبهفاص یرهفلا ةبقع نب هللا دبعو یدلبا حف یدالب ضهب

 دخ ن هب واع» ن تا دع هنرزوا یرکسعاب رد هد هرول نح سو

 ناسکس نر رس نب دڅو هدنشاب نکس شع یرصب نسحو یدبا نادوبق
 زعاشلا یمطخا نو رحو هدنشابرب ناسهطرعاش قد ز رفو هدنشابرپ

 هد هرول نه هنس ماسه بولوا لخاد یسهنسرب نوا زوب هدعب رلیداوا توف

 لماع دنس یدعا لزع ندناسارخ هللا بلاک یهللا دبع نا س رشا

 هدالف رهوحم برغو بی رب اروع كءاشه نج رادع ن دن

 هزاسارخ یدناوا بصا یلاو هاسارخ هنر كار و نم هک عا ادها

 هب رکسع كر لوابرپ هددنکس و روبع یرهت بودا عج وقت هدنلوصو

 یس هداز ردارب كن اه اخ بوز و و ید لبا كنج ےظع ہلال وا ق الم

 كد نج هتف ن نطق هد رفصو یدلبق لاسرا هنف رط مادهو رسا

 هلو یدتا بصذ لماع يارا یتا هدنندوع روس ید یرادهد

 ن هب واعم هد هرول نم هشتم یدقا بص) رالهاع ندنس هلمق رم« هفارطا

۱ 
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 یکاح ناجی: رذآ ندنفرط هاسم سپ ی دابا هرسهاحنب را ره-ش ضهب

 هدیدشلا ةب راشادعب بوراو هت رزوا كلا یناطااو رع نب ثراح نالوا

 هدک دتا روعیتغامریا سر ی د-شود هنن ړل درا ب وزو ی رلکر ثراح

 ارا حد هعقدوب رلدل,ا كنج یظع رارکن بونو د ورک ییغوا كن اقاخ

 یساط كءاشه هدهروب هنسو یدلوا لوتقم مدآ قوحو م رهنم

 لماع ندنفرط ماشه هدنر رزوا فثاطو نیمرح هکم اشه نب مهار

 د# ن عساقو ی داوا نوع اط مطع هدءاشو ی داوا مخربما ی دا

 هب ودنک تب ورک هنا يکيا شع ی دنوا توف قلد صلا ركب یا نا

 دااخ ب و وا لخاد یس هنس زوفط زوب هدعب یدیا شلوا ضراع فک

 دن رب و لرع ندناسارخ هلذلوا دسفمو بصعتم دسا یشادنرق یرسقلا
 رورسم قلخ هلفلوا مدآرب بحاصو لضف لها ی دعا بص یسرشا

 ماشه نت هب واعمو یدلبا ارغ هدایرد یرهفلا ةبقع نب هللادبعو رلیدلوا

 تاللادبع نب یاسمو یدتا جف نس هعاق هہط هدنراد موركالملا دبع نا

 الاس هلبا ریساو ٤ انغرفاوو رفس هن را ر زوا كارا نالوا هدنفرط ناععبرذآ

 تودنآ رقس هنس هر رج هیااعص ناوف- ن سشب یکاح هه رفاو یدنود

 بوس را یلجاو یدلک هناوربق بوئود ند رفسو و یدلآ تهنعرفاو
 بضن ی یلسلا نجرلادبع نا هدبیع ھر نا ماشه ی دابا ت افو

 هد ذخ هنن رو لزرع ندسادلا ی یلکلا ھل ن ی ید هدسع یدتا

 لرع د یار کناف دآ یاو بصن یی یصشالا صوحالانا
 یس هنس نوا زوب هدءب یدعا بصذ یی ی عسل ییا ن, نامعهنرپ و
 رهللا ءار وام ید و دنق رع س رسا یلماع ناس ارخ بوا وا لخ اد

 ند زس نکس روک هعالسا رکا بور دنوک ربخ هبهرثک نالوا هدیلاوح لواو
 هاکبلک رسک هجارخ نکل رلیدتا لابقا همالسا هلکعد ن وسلا هیزج
 هدکدتا داره عضو هن رارزوا یب هب زج نانا هدرفک نیحخد مالسالادعب

 رانا سرشا مرج الفرا داوا یصاعییک دتر یک و یدلوا ببس هی هتف میظع
 نطق بودا مارآو ثکءهدلایآ چ واو یدلک هن رهش لمآ بودی ارفس هنب رزوا
 نطق یدلبا لاسراهنکنج كر ناقاخ هلبا ولنآ كب نوای سم نب هببتفنا

 هګدرا كنطق جد سرشا یدزوو یدسلدا هر اع هللا ناقاخ بوراو

 بواک نشد كدا ل و زا هدنکب بوراو یدیا شعار وع یرهد
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 بصن لم اع هعالو یدنک یب زیزدلا دبع نی رع یھب مدآ لاص
 ندنادنح سد ز رع وف هر حالو نس راک د نیما ندنسو زآ ادور دشا

 نکلی دلا نهر نوح ا كءربو ییارخ ناک مزال هن رارزوا لاسو لاس

 یک ی دتا هب راح هلبا مالسسا لاو رفکر اھظا بولا ورک یهر هرکص

 هرکص ندنثودح كنيفيک لوا نکل ی دغا یدصت لوا هب هبراسح هکر د

 رایدشا وب هدایرد هلا لغوا لرهادو یدلبا كرادت راک بوراو هدنهدنح

 كعا تباکش نددبنج هصص رو د ی دلیا لتقف بوئوط یت ادنح

 اف هک هد یا هلا هلیحرب نج نک هاشع ارارف هتفرط قارع نوا

 ضقناریز ی دلبا حد بوراو یخد هنب رزوا ج ربکدنجو ی دليا لستق
 څخ ی زار یربغ هددحرس لوا جدو ېب هلامو برا یدیارانع | دهع
 ید یبکلا مس نب هبنع نالوا یلماع سل دنا هد هرو نه هنس یدتا

 ی دلبا هرص ا ېب هن ولشرب ب وديا رفس هن اتتسکنرف هلبا رکسعرفاو

 نب رزربسا ناسم ن الوا « دنرالاو قفص كنل اعا تبالو لوا یسل اها

 كم السا لهاو لوبق یب هب زج .دعإ بور ون رلبلسو زاسیراق دلوا ثالامو
 رلبدلوا هطاصم هنرزوا یطورش قلوا ند هننسدو تس ود هدتسود

 قیالو ت دم ی دلادا تاقو ه دف رش نابعش بوئود ند رس لوا هنع
 ناوفص نب رش هدنس هدععلایذ هروب نم هنس هن ر ردشلوا هنس ترد

 ناتسش رغ دسا هد هر وب نم هنسس ی دنلوا نییعت سا دنا لاو یلکلا

 یدلوا نالسع هدنلا لدساو هح لاصم بود ارفسهنبرارزوا نو رع یهاشداب

 یدتا رف س هنن ر زواردی رلغاط اره هکر وغ دسا هد هروب نه هنس هنب

 ی دیغوب یلوب الصا هکر لیدتبا عضو هنچبا هر افهرب نب رالام هلاب یسلاها
 1 ا بوذود راوتات یدحیا نما بواک ددا

 هبنیهرا ماشههد هرول نم س هنس رلیدرافیح ايشا هب سه ن رک بو دیقراص

 اسم یشادنرق هنن رب و لزع ن د یبکطا ههادبع ن حارج ندناهبرذآو

 بول وا لخاد یس هنس هرکس ز و هدعب ی دا بصن کالا دبع نا

 هوا یغامریاو یدلبارفس هنب رزوا روغو لتخ یرمسقلادسا یکب ناسارخ
 1 کد د زی دلوا لادجو كنج هدنرارا نکا ی داک ید ناقاخ یدک
 دن کلاع مود نالوا هد رف هرزرح واسم و رد عا تدوع امرهنم ندلتخ

 كناصترذآبولک ی بغوا كاقاح نت ننس یدلب حد ف هی راسقو رقس



Es نم ۲ 
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 كکللادبع نءاشهو یدلاهعلق یکبار بودیا رفس هم رزوانع ٌهفناص دم
 ناو هرگ رنک و یدلوا چرا هدهرول نه ۳ ماٹھن مهارا یساط

 یرلب ربغ یخ دو ن افع ن, کف نالاو ۵ رکع یسول دازا كس ابع

 هد هرول نه هنس بولوا لخاد یسهنس قلازو هدعب رل بدلوا تود

 عفاو هتف هدنسارا ی را هق رد هن اع و دی ساق ده اق ور عقاو هدئضرا

 هطاصم هرکصا دک دشود رک اله داش هه اه وح ندنیفرط توا وا

 رتو دغص دیس نب )سم یسالاو ن اسارخ هد هر وب نم هنس راد داوا

 اط یلغوا كلاقاخ یدرک هن رلتالو بودیارفس هب ررزوا یرەفاط

 مال-ا لها هرکصن دکنج مک بویلوشراق یتاهلبا رکسعرفاو ندنیتروب نم

 تجز ییخو یدلوا رسا ی راشادو یدارذ رفاک قوح تولوا زوصتء

 تدوعا روصنم رلیدتا حف نی را رهش هن اغرفو ش اش هرکصن دنتشمو
 توصتم یرمسقلا هللادبع ن دسا هش رب و ل و زعم ی نیک کیا

 ماسه هد هر وب نح هنس یدید هعاطو اه بولوا لصاو یربخ یییدلوا

 یدلا 2 هلا نیسم سةل یس و دناکحب ویعا نیہ 3 ربما

 هداستا لوا مدلوا یقالسع نکرولک هللا ی الا هماشه هکرد دان اونا
 دما ماشه ب واک جد نافع ن ناعع نیدیلولا ن, هل ادبع ندعس

 ربما اع اد لانعت هقآ هک یدید هماشه دیعس هکم دتشاو ۍدب ر و

 نادناخ لوا بو ها مد راب هم ولطم هفیلخو م اهنا هننا دناخكننمولا

 ران ول وا لئاز ندکعا تنل هب ارتوبا هد هکرابم نط اوم هل وب ییاعا
 زوسو ر دکعا نما هب اروا نالواراونسو قبال جد هدننمولا ریماو

 ج نکاولدلک نوګا كا نعلو بس هب هسک زب بولک نارک هماشه

 لاوس ندالاوحا فب رش چ بوئود اکبو ید د كداک هکعا فد رش

 ندن دروس داه> واوا ب وديا ع ورش هارب ی كس انم جد ی

 هد هروب ن اس ی دردا راسکنا راهظا هکدروک یو یدلواسسکنم

 یسلاهاوارغ هلال ید حارحیدلبا ارغ هنن رزوا هفاص الا دبع ن دیعس

 یس هش ید زو هدعب راب دتا ادا ن رل هب رجو ی دلبا لح دعع هللا

 دنس نجرلا دبع نی دنج یرسق دلاخ هد هرو نه هنس بوآ وا لخاد

 لوزا هن راک 1 امرا نارهم بوراو روب نم یدلبا بص لءاع هننالو

 لوا هکددرد ب ودا عل ندمک یغامرا یارهاد ن هب سح هدک دعا

O ) ل ( 



( ۷۹۲ 

 همالس ی دلوا یک اله ثعاب كلا تو قشع هکر د یک ردشنوا

 هداز جد یی هنناح هبابح نکلیدا قشاع هبه راج کا مان هیابحو

 قیم تح یدریدتبا نفد نوک ج وا ید-اوا توف هیابح نوکرب بواوا
 یدلوا توف ید دز هرکصذ دنوک قرد هدتاورر و یدب یدلشاب هغخوق

 ید هلاکم هلبا هسوک رو بوبمصا ید وصو بويع كع هدقلارا لوا
 هد هذاصر ماشهتقولوایدلباح ور ملسو یدلباب كرهدنارازوهب رکاعادو

 یدنک ردشلف دیلو لغوا هدخاوررب و هلسم یشادنرق ییزام هلغم اهل وب

 (تاللادعن ماسه ) دن ر هدعب یدالوا نفد هثناب كنه امح هرزواییصو

 تن ه-ثداع یسهدلاو یدلوا هقباخ دیل ولاوبا یومالا یسرعلا ناو رم نا

 زوب یسولج یدیا هیعورحا هرغلانب دیلولا نب ماشه نب لیمعسا نی ماشه
 ترد زوتوا نس تقولوا یدا وبع وقو هلاق هصک جاقرب هنیرخآ یبعش شب
 ىکا شع رک هنس ینیدلوا لوتقم كرب انا یدیا هداز یآ جاقر_ ندهنس

 یدشک ی سانا نکآیدلبا هرعسل روصنمینآ كالا دبع سابا بودی ادل وتر دیس هنس
 , یدلیا در ید ینا تال لا دبع بودیا هیعسا هلبا ماشه نالوا یعسا كنب ردب
 ااعرو ملح یدراوب ههای-س نلاقص بولوا مدآ ل وحاو نيع“و ضیا
 مرحو یأرو یدبا هرزوا هدعاسم هن رللوسم تواوا بالا نیا هنفرط

 یکک و دناقردقروب نم دنا هيما نب كولم هک هل وش ید ارمشلالیلق و یبحاص

 بوش را درب نکیا هدهفاصر یسودنک هک زرد ردشمالک مدآ نحوس

 هه د سد یدلبا مل هرودنک ىاضقو ماخو علت یفالخ کرد

 نیدلاخ هنر و لزع ندقارع ېب هره نا قجل وا رارقرب هد ردص بولک

 یمکا هللادبع ن جارح هدهدوب نمهنسیدتا بص ی یرسلا هللادبع

 دهسویدلبا ذخاعانغ قوچو حف یعالف ضعب هتوا ندرجابو ازغ هلال
 ندزکسح هل ءاض قب بو دیک هب هتح هتدنالو مور هبا مدآ كب ئالملادبع نا

 هدرهنلاءاروام ییالکاا دیعس ن سم یکب ناسارخو یدلوپ صالخ مدآرب

 نوه بولود ی دء « دنا 2 یش رب بودیا رفس هن رزوا رلکرت نالوا
 یسولتا ےع یب راد ضرعت هحالسا لها بوشدریا كارا نک رک نغامرا
 ینامریا هرزوا تعالس مالسا لها بودیا عفدو منم یرافک رلبدیا هد هقاس
 شابزوتلا هلکنا یسلاها بو دنا رفس هتشف لس روب نه هن «دبرایدک
 ن ناو رم هد هروب ننس رلبدعا ملسا جد یراصحو هطاصع هرسا

۱ DD la a 



 مس

( ۷۹۱ ) 

 هب ودرا بوئود هن لد هح ابصو رلب دروا یرارب یرلک دش ربا بورد وک
 یدیایژ رادارسیلغواكنب رلهاشدابیدشر ایر سعرزح نازادعب راب دلک

 لنق نسهصن بو دبا بلغ مالسا لها هرکصن دکنج مظعهدنراک یغامرینار
 ويد نیدصح كر « دبا بیقعآ هدرا كنند بولا مانغ قوجو رساو
 هبا یرلعا نایتسا بور و لامرقاو یسلاها راد شرا هب هعاقر فو ردم

 هرکصاد هررا نوک قلا رابدشربا هره شرب مان اقوغر هدءهب بولر و ناما

 ندنزهعلق روهشمهدعب یدعالقن هلع یہغ یراصح لهاو حت هلباناما
 هسعلق بویلغاب هنر رب ی هک سر زویجوا رافک رلیدراو هنصج مان رعلب

 عنم ندلوصو هب هعاق یمالسالها بوئوروف هلرلنا هک رلیدتنا عج هنفارطا

 سی رلبدبا هرزوا تدش لاک هدکنج همالسا لها زوغازوب لوا اریز رهدا

 هتناراب مت كرافکو موعم هنرزوالرلوخازوب بودا قافتا روالدددع زوتوا
 كنا ید یسادعام هدنرکدتک بوکچ هفرطر و رابدروس رب بویقا

 مالسا نارمش هرن مرج الف رلب دا طول ره هشربر یسهلج اریزیدیوا هن درا

 هک هاب وش رلبدلا تین قوح بودا لتف سل اهاو حف یی هعاذ موعع

 كنهءلف لوایدلواكلام « ران دزوب رجوادقن مدارب ره سم اجارخا دعب

 یتس هعلقو نل ایعو قالطاینا حارجیدنا شکلوا ذخا هلبایایعو لها یک اس
 ید ندنا یدقارب سوس اجندنفرط هدفارطا لوابودن|ناسحا هب و دنک هب

 داووا ردق قرق ن دنس هفناطلرت هدنا هک یدنوق بوراو ه رذنولا بوک

 بولوا یکاح رب هرکصرابدلوا هل ا کم هرزوا كمرب و لام رادقمر ینا
 بودا عم كراقک ندنفرط مدآ یودتنانیبعت هفاسوساجیئا جارج امدقم

 هلچل یلع بوقلاق حارج هلکلک یربخ یراکدتیا طبض یرالوویرزافوب
 فارجام بوئوف هدنا هلکشرا ید یتقو شبق یدک هپ هپ رق مان لس

 اکا د زب ی دلبا اجر نستا لاسرا دادما هثب رلفرطو مالعا هنفرط دیزب
 هن رپ هلکشربا یلجا ز اجالا لبق نکل یدلیا دعو هرزوا كمردنوک دادما
 هتس یدلنادعو هکمردنوک دادماو اھا جارج ماشه نالوا هقیلخ

 بصن سم نی دوس هنن ریو لزرع ندناسارح یشرطا رمه نا هدهرول ع

 هن رخآ ین ابعش هرو نص هنس تولوا لخاد یسهنس شب زوب هدعب یدئلوا

 تدم ی د لوا توف نکیا هدنشا. قرق تاللادبسع نی دز هلاق نوک شب

 ی رم لس یوم بس رداوا ن وک جاقر و یارب و هنسترد قتنطاس



(۰:) 
 رودنک ه و جارخا ندسح یدب زب نب دڅ راصذ الا یلوم نالوا ه دنس

 مالعا هنفرط كاللادبعنیدب زب یروب نح صوصخوراتخا لماع هنن رارزوا

 یدلپا  دعاصم هتیرلمارح دی زب هلا یراقیا اجر نسا ررةمو ابا یدو
 هکندلبا ارغ همور دالب ندنس هیحان ه.دیمرا هره نب رگ هدهرول نه هنس

 یرافک یدیا شم الوا لاو هقارع بولوآ یلبءاع هرب زج زونه تقو لوا
 ییهسادو ازغ همور دالب دیلولان سابع كلذک یدنآ رسا قوح بوزو

 هره ن رع هدهرول زم هثس بولوا لخاد یسهنس جوا زوب هدعب یدننا ق

 همير نب بعک ن, یشرا نر دیعس هنبربو لزع ندناسارخ ییهنیدخ دیعس
 هددنو رس بای مالسا لها تقو لوا یدلبا بصا ی هعصعص ن سصاع نا

 رادربخ ندروب نه صوصخ یهاشداب كر یا راهرز وا هیراخ هللا كارتا

 نال راکرت هد هروب ص هنسو ی دلوا هلاصء بور و هعظع لاوما قعلوا

 یدایاحف ین هلسرو ارغ هل راد مور دیلولان سابعو را دابا نقاهنرزوا

 كلاعو دهع صعن دفص لها بولوا لخاد یس هنس ترد زوب هدمب

 ندک رو دفص بوراو هنیرارزوا كرانا یشرح هللا یرل-۶ا نا دعاللسا

 نارحو حف زرهش یربغ جدو فساو دنعحو شک و لتق مدا قوج

 مالعا هنفرط كاللادبعن دیز یتاحوتفوب و یدلیا ذخا هللا ناما ینب رهش
 تفلاحت ه هننس یسکیا ندببس لوا ی دملا ت الا هنئاج هره نا بودا

 هن رادرزح هد هبنیمرا یرکسع مالسا كولبر هدهر ول نه هنس یداوا عقاو

 مظع بودیا تناعا ید یموف قاصتو عمج یس هفناط رزح رلیدراو
 هللا رم اب هد هدیدش ههلناعم هدم وم مان هراعا حصو ردتا اد تیعج

 1 دی زب یس ه.ش یدلوا دیهش مدآ قوحو مهن مالسا لها یلاعت

 هللادبع نب حارج دیزپ كلذ دعب ی دلبا حب وت هدن راکداک هکللا دبع
 جدو رزحو دادما هللا رک مظعو یلاو هنب رزوا هینیمرا یب یمکا

 رزح یدلنا را هدنناب كعا ماقتا 2۱-۸ بوراو هنن رارزوا ادعا یر

 لوصو هبهعدرب جد حارج رل,داک هاوبالا باب بودی | عمجت یسه-غاط

 دوره غامر ازک بوقلاق هرکصذ دک دتا تحارتسا مات بون وق ی دلو

 سوساجر ندنفرطیهاشداب ررح هدنکا كن رکسعهکیدتشاو ىداناروبعو

 قعلوا هک یدریدتا ادن هدنکا رکیسع ود ردقار وطوا س ردراو

 رەنج هدارطاو ید ڈرا هنرهش بان هللا تعرمس بولاق هل .ةغلا لع



( ۱۷۹ ) 

 رل هدخا موه هر اکبان كارت الاشاخو سخیک نازوس شتآ بورونکر کت

 بولا هللا ی رالایعو لها باس نالوا هد رصقو رابدزوب یلاعت هللانوعبو

 یدنک قو درفرهدرصق هکر لددروک تولک رکرت ین را رای دنیا هدنق رس

 یدیالکد مدآ یب رانلک هزع رزوا مزب تولوا نارمح ران بولت ۳ رک

 هن دخ دعس یربخ یراکدتا نایصع لدعص لها هد هرول نه هنسراردد

 نشد ب وروطوا هدو نس ب ودیا عمج قلخ هوا لصاو ه:فرط
 یر ها محبوت ويد سا كغ هزیاب نعد هتشا كدلبا كلرت یکم اارغ هنیرزوا
 نینم ولارممارلنوب نکل یدزوب یدغص لها بوراوو روبع یرهذ دیس هلا

 ی دلبا علم ندکعا ریساو ندعم رق یرلنا بود ر دن اتسب كني راترمضح

 بول وا عج هرب ر كرودغص ن دمک ق وج ی دلک هو ره بونودو

 رابدتا لق ی هک قوحو را دزو ن رکسع مالسا نالوا هدرادحرس

 یداوا زوسرفاو سانلانیب هدنباب ییآر فعضو ربدنءوس كل دیعس مرجالف
 هدنحا ناسارخ نایح وب و ی دلبا لاقو لق قوج یطب نایح هلجزا
 هنس ی دلبا لتف بور ورهز کا هندخ دءس ی دنا شاوا مدا كوب

 لزع ندناسارخو قارع یدل یردار كاللادبع ن دیزب هد هرول نه

 یب هدنلصا هرببه ناو ی دانا تصا ی ی رازقلا هره ن رع هنر و

 ی درد مرولوا یلاو هقارع تبقاع نب ب واوا مدا لااربقفرب ند هر اف

 هدرلارغنال وایرب ندننامز تاللادعهرکصیدرروشلوک هن زوس كلا قلخو

 بسک نەت لییخ هدماش بولا تروعرب ندشنادناخ ثاللادسع نوکر كرهزک

 هرکص ید ا بصن لماعهمرنح یناهدقدلوا هفیلخزب زعلادبع نرعیدلبا

 تبحو لږه لاک هنف رط هب ابح یس هیراج كدبزب هربه قعلوا هفیلخ د زپ
 هنفرط هباسیح هلکمروک نغیدلوا کیا یزوسرپ هدش اب ب واوا هر زوا

 یتنواعكناو عامطا یب هرو نم هللا ییاسرا را هیده یی ردنا یب بو شود

 هن راززوایسلاها هی رفا هدهروب م هنس یدلنالیصحت نکلیلاو قارع هللا
 كاللادبع ن دزب رابدلبالتق یم ییا ن, دیزپ یبناک كجاعح نالوا لماع
 یزرط كجاح یدریشغا نییعت لماع هر هيد رذا یرول رح هدنحراترب زود

 هننرلب وک بوریدلاق ندداوس ییارق لها بو دیا دارم تکرح «رزوا

 عمجت هیشرفا لها سپ یدابا عضو هی زج یک راثک هن را رزواو ناکسا
 تلوتعم دب زن بواوا لماع هدنزارزوا اقا س هرکصن دلتق یرون نم بودا



( VAR) 

 لص ة مىر ثار رليدنل ڪو هرراوط نر راقلرغا بوج ند را هنیس
 بودا لاسرا ہجتدرا كرلنا یب یلکلا بضلانبا هل یدیا باملانبا
 دان زو کاللادبع یرلش دنرقو هلرا هسک ق وج ندنعابنالیضفمو یدشرا

 ندرلنآ طقف بود ا رسا نب رال افطاو اسنو لنف هلا نب راتغواو ناو معو
 بلها ن لصفلا ن ناععو باهلان دز, نورعو بلهلا ی هنیعوا

 یر ریساو یرلسشاب كردم رلیدلوب تاع هللا ابا هلبدتر یه اشداپ كرت
 هئفرط دب زب یسادنرف یرلثاب ید لوایدلبا لاسرا هنفرط هسم هد ەر

 یرلتا یمکطادبع ن حارج هدکدنسا قعاص ی رار بسا ت ور دنوک

 نوا كنارسا لوا ی دا دازا ب ولآ نو" اص همهرد كب زو ند هلسم

 ل ضعإ هدنرلهح ی دیشعا لاسرا هنفرط دیزب هل نسهناد چ وا

 ق الغوا كا وکر یدحا لتف نس هلج ب ویلکد نکلرلید- | تعافش
 بودا ہما هلکعد رودلوا ید یب ےلکد جوک نجد لوا یدیا شلاق

 را هب رم قوج هدنراقح باهم لآرصع یارع-ش یدریدتبا لق ید یتا

 اسم ی دارلمدآ یحاص تعاعشو د وجو مرکارز ی دارا شعا مظن

 ناسارخو هفوک و هرمصب ینا دب زب یشادنرقرکصندک د با مامت نکنج راسلهم

 ن دیعس هاسارخ ن دنفرط ج د لوا ی دتا بصن یلاو هنن را رزوا

 یدلبا بصق لماع یهیما نن صاعلا یا نب مکان ثراطانب زز علا دبع

 رشم عالم بولوا یرهص كل ه-اس ردوب ی راک دد هن دخ دیس

 هنن رزوا مالسا لها كارتا قلوا کاح هنی رزوا ناسارخ ی دیا مدآرپ

 ند هلهاب هدنحا رلبدتا هرص اع یی هاب صقو رابدلک ب ودنا تار

 ن هللادبع نب ناقعهدنر زوا دنقرعسو یدیاراو تب لهازوب هلبا ىلا طا

 یخدلواهلبا یرلع| دادس ندنایسا اها ییهارصفویدا < اح فرطء
 كم ترد نداناسق عیجچ بیسسه هدکدخا توعد نوعا دادما یلخ

 هل را هریک عن جدو هنطق ن تباثو مهظ ن هعش هکیدلک هلا مدآ

 ند را رداهب هدنناب كييسم بول غاط قاخ یک ردیک هن رزوا نشد رلیدیآ

 بودا قاّتیمو دهع هش رزوا كلواهدلو و یس لج یدلاق مدآ روید

 هررب نیرالابعو لها هلبا یرلثوا سو أم مالسسا لها هکراب دشربا هدنقورپ
 هرافک خد نزودنک هرکصنداتق هلبا ی رالا یدنک, نس هل بودا عج

 ناری “هر کئ دیاراشعا تع رع ھن رزوا كې ود هوا توروآ



 اا

( ۷۸۷ ( 

 یدید رونک تولا راو یدید مدتیا ن وعا كلا رلید رب و نوتلا ك اکب

 هسک قسراو بودا عضو هل.لا تس هد کدر وک ی وتلا نالغوا

 هج هل وب هدسېېا رات ید-ایا د رط ی الغ وا ب وند نوسم ر وک

 ع وفن یاوثا هدفدلوا توف هک ردشعد هویح ن اجر یر زو رد روک ذم

 هد هر ول نم هنسو یدنلوا ریدقن اهب مهرد یکیا نوا هنس هلج بوئوا
 ندارلازع هتب راد كلرو مور بول وا ییماع هر رج یر ندهددم تدم

 یمهحوع هن رب هرکصادننافو دل ز رها دع ی رع توقف ناوم نا
 هقیلخ دلاخ وا یومالا یشرفلا ناور نب (كاللادبع نب دیزب ) یلغ وا

 ن ه واعم ن دی تش هکناع یسهدلاو بولو' هللا عنصب رداق قل یدلوا

 لزوک و رک دو مسجو ضیا رد هد رب شک یت دال و و نایفس یا
 نایلس یشادن رف و تالدا دع یساب اب یدم راغا لافص بول وا واز و

 اد هنوک قرق بونوا تە ند ودنک هان هدلوا دهع لو ندنرلفرط

 هر رط و وهل امدتعم یدلنا تک رد هنر ز وا یزرط ك زب علا دبع ن رج

 قعلوا هفیلخ رد شا كام ٣أ هتاوهسش و تاذل ید هرکص یا لئام
 یدلبا عج رکشا رداو هدقارعو حورخ هرز وا كن باهلا نب دیزپ

 كج اج هلا یرها ناول بلملا ن دی زاهد تم هک ږا ول د بیس

 كلما دبع ند زیرا ر وب نح بولوا هرز وا بیذعت ییع لآ نالوا یب راقا

 لوبقم یساجربودنا تعافش هدنقح رانا هبلهم نبا هلدسح قلوا یرامصا

 بالا نا قحا وا ر ضتح رع بولوا ادیب توادع هدن رلثی مرج الف لغم الوا

 عج رکسع ندف وخ كد زی و لصاو هيهرمصبو رارف ندسبح هلبا هلیحرپ
 رغار قخلوا یوممم لد  صوصخ و یدلوا لاتقو برحدءتسبودنآ

 یسهداز ردار و نی رادرس یولسم یشاد رق هن رارزواو كرادت رکسع

 ی دردنوک هش رزوا بلهلا نیا ب وشوق هلب د ی دیلولا ن سابع

 هللا یر رب رک یکتا هدنن رق هذوک قعلوا لخاد یس هنس بازو

 یدک م رهنع یرکسع كيلهلا نا هرئصت لکتح مکحم بوسا و

 لضف» یش ادنرق رکید راب دلوا ل وتقم هليا دڅو ببح یرلش ادنرق
 ی)هنرخو باهم لآ هک دلو الصاو هپ هرصنورارف ند هک رعم بله انا

 لها بلهم لا هل سب ی دنا لاو بلها ن تاللادبع بواوا هدنا
 هدنراةدراو هن راغاط نامرک رایدتا رارف هلرایک بولآ نب رالاوءاو لایعو
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 لعاع راسا نورع یردار كل هبنق هددحیس ل وا رعو راد دلبا ریست

 یدیشل وا باب رفظ ب ودیا ارغ هنءطاوم صعب كدنه یدینعا بصن

 هدتفو ماه هرکصو رارقرب مهمالسا ىلع هدنتفو د زب وارع دخس لولم

 هلا یرعا رع هد هر ول نس ردقح هنلوا رکذ هدیغاشا هکرلیدل وا در

 هش_ رارزوا یسهفناط هغاص یدنکلا سق نب رعو یطغیلا ماشه نب دیاو
 ییرازفاا هره ن رع زب زعلا دبع ن رع هد هر و نه و رلیدعا ارغ

 هدب رقأ ىهللا دبع ی لیععا ندئسلاوم م و رک و هس رز وا 9 رس

 یدلبا بصن لماع هرز وا سلدنا یینالوطتاتلام نب حسو هنبرزوا

 لیفطلا وبا هرکصادنس هل-ج كمارک باعا هدهکم هد هر ول نه هنس

 بولوا لخاد یسهنسرب ز وب هدد هللاهجر یدلوا ت وذ هلئاو نب صاع

 یدلبا تافو بول وا هتسخ نوک ی رگیزب زعلا دبع ن رع هدبحر رهش

 دوخا یآ قلاو هنس زوفط زوتوا یرعو یآ شرو هنسیرا یفالخ تدم

 یدشوا نفد هدنا بواورعوفو هدناعع” رد یوم ردشلوا هسقرف ما

 ضار رددوا نفد هدلاعع“ر د نولوا توقف هد هرصانح هدتاور عا

 23 هدکدد زک هسا وا هدن دیفاو د و رب دن ه رکص رم راّصءب هدو دآ وا

 غجاراو یکنوج ما هل یتا هساوا قا هاب هچگال وق هرکر یمالعكلط صوب
 راید روب وید متون هبنرح لاک ندقهراو هفرط لوا ردنیلاعلا بر هاکرد

 نیس یدیا مهرد رشکآ نوک ره یسهعفن ندلالا تس هدنتفالخ تدمو

 مد راو هسفع روص نیرطاخ لرع نکا هتسخ هکر دشعد كاللا دیعنیا
 مسادن رف رف نالوا یسهحو ز راو کالم وک یل مث رپ هدنسهقرا هکمد ر وک

 یسنرا بوبد نوساوا هدنکهدید كدا لسغ قبا كتنم لا ما هي همطاف
 هاو مديد کیدا لسع نوڪ هرزو' لاح لوا هغ 0 دروک هدا دراو

 زو« دیا لسفق و تونم یا هکر دف یکلموک یرمغرب بودا نی٤

 ردل وا ندیا در هل الا تبن بولا ندن رالا كن اوره لآ ی دف یدید

 بودا تدش هنا ردا ند هما بارز رد و رم هرزوا قلوا مسینوم بیس

 فامز ل رع رڪارلنا سد یدلبا ع زن ییرتکآ ك رلیش نالوا هدن رالا

 بول ربا هر هسکو قعسم هتفالخ ندایقنا قف الخ هس ر واوا دتع

 هب ودنک هکر دو ره ) رلیدتل رهز بوش ود هذوخ وب درافیح ندارا یر

 هدک دید لدتا مس نوع یا بو رغ اج ین راک-تم ذح نر و رهز
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 بوغار یدل لغوا هنرب دزبو شعا یعاودنس هک هدف رط

 ن یدع نکیا هرز وا تعزع هی هرصب ندلا ب واک هطساو ندناسارخ

 بوت وط ی دیزپ یدراو بونل وا لاس را ی ربا هیج ولا ن یسوع
 رنو بوس وس سان رقاو یئآ رع یدلبا لاسرا هنفرط رع هلا دو د3
 توادع تولد ردن رح یار هدنفح رع جد دز ید رد ږده راج

 نالا هدن اح رج بود ر و کک هن ر وص > ید زر س یدنا هرز وأ

 دنف رط ناعلس یلام ل وا دیزب اهدسقم هکندتا لاوس نسخ كع انغ

 ردح كنياسلام وب رع هلکعا راکنا دز یدیشعا مالعا هلا توتکء

 یدلبا سبح هنس هعلق بلح ید زب بود ردلکد نکع كم ندنا نب
 هرزوا كمریو ی رادعرب كلام نالوا بولطم ب ولک دلع لغوا هرکص

 هدنفح دلو ىدتا بلط بول وا هد اداض ر رع نکل یدتا لفکت

 یدلوا توف داخ بویمع قوچ یرویب ود رد وا ريخ ندنساپ اب وب
 یدتا رارف هرکبص بولاق س وبح كد هنب راضتحا تقو كرع دزو

 هنن رز وا ناسارخ هر كدیزب رع و رد- هج دنلوا رڪڪذ هدیغاشا

 بودا ل رع فا هد هنس وډ یدینعا لاو یا ها دع ن حارج

 نسو یدتا بصن یلاو هناسارخ یب یرمشقلا عن نب نج رلا دبع هنپ رپ

 توعد هتع هر ودنک لح سابع ن هللا دمع نب لعن دهد هروب نح

 نسال اها هدنرط رع و ید-ابا لاس رارلهدآ هفانکاو فارطا نوح ا

 هنر ز وا هی-طامو بب رخ ندنف وخ نشد ی هدنرطو لقت هب هيطام

 هدنرط یدلبا بصذ یلاو ییراطا ن هر وعج ندندالوا هعصعص ی صاع

 چ وا ناسکس بول وا ورا ق انوق چ وا هنف رط مو ر كلام ند هیطلم

 هد هدنرط یال-سا لهاو ارغ هقرط ل وا تاللا دبع ن هها دبع هدن رات

 ی هردو نح دنندم یدا بارخ هد ران وک لوا هطلمو یدیسشع | ناکسا

 رار وئلکا هدنا یرانوک زان بودا اش رکسع كولر ندنسلاها هرب رج

 زب علا دع ن رع هد هر ول نح هنس و یدرا ردیک هن رلتال و هب شقو

 هدنکلاع یدک تار رهو ت وعد همالسا بور دنوک همان هنک ولم دنس

 عوعص كرتا یسهنسعس» نربس رع یدلبا دعو هرزوا كعاررقمواقنا
 هبسح قحاوا لصاو ربخ هل وک و ندنفرط یدیا شا وا یرلم ول ٤مو
 هللا یرل«-آ برع ن زز ودنک ب ولک همالسا دنس كولم ر اسو رهاد ن
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 قورعم تفدصذ * ملکتااب یدهلا تانا نی *# ۱غاونیملاقلاب نیک #

 * هغیز دعب فلا یکیاع الا * اسم لک ضار حاف تل عف × ی دناتاقیذاا

 مور ز زا دبع نی رع هد ه رول ن نسو * مولا فاق یداءلادوالانم *

 نس هلک بو ود و لاس را هرمخذ و راوط رفاو هنف رط واسم هدنالو

 یل وتسم نوعاطو طع هدف رط لوا هءال- ىا لعا ار ز یدلدا رها وید

 یداک توئود هر و مک ا مالسا رکسع نالف عاص ےس د سد یدشل وا

 ۱ هاکنا توئلوا لات زا راک « رز وا ینندتلوا زد هد الآ هدتاو ر صعود

 بودا تر اغ اصب رذآ رلکرت هد هر و ن نس ھل یدارل_تیلک

 ن ماخ رگ سپ ید راشعا دیهش یدآ رادسقم رر ندم السا لها

 هکید رق هل وش یارا ل وا ید راو بودا لاس را ېب له ابلا نامت

 تو دا رسا نسللا ندنرل-او یردلوا ص ال مداژآ ند ربا

 هن رب و لزرع ندقارع بلهلا نب د زب هد هر وب نم هنس یدرونک هرع

 دز ن نج را دمع ن ديجلا دبع ه هف وک و ی رازرفلا هاط را ن یدع

 نیر هیحون یسومیدع بونلوا بص یشرفلایودعلا باططتا نا

 نا دج ن رکب وا هد هر وله طتسف ید رد وک هد را ك.اهاا ندر

 ن زب زعلا دبع یلیماع هکعو یدلوا 3 رصا ردیلءاع نب دم هک مزح ی و رگ

 هرکص یدیا یطاق هد هرصب یرصبلا نسطا ینا ن نسحو یدیا هاطرا

 ناسارخرعو یدابا بص ین هیواعم ن سا هغ ر هلکع افعتسا ندب دع

 هد هنده و ىدا نیسیء لعاع ی یا هللا دبع ن جارج هخرزوا

 1 ماه وبا نکر ولک بوئود ی ل ےک ن رمسبج ن عفان

 مدآرب هان كنا ناسولس راءدلوا توف ام وعحع هیفنطا نی د نب هللا دبع
 هدهمیج بولود هدقدوطیا هللا دبع یدیشعا ےس هلی ىلا كلا بو ود

 نغلدل وا, م ونوس كت ودنک و یدلک هسایعلا ی هللا د.ع ن ىلع دج

 . كعا تکرح نوک هل و هدافا نکج هلک هند ال وا كنا تفالخ و مالعا
 ۱ یدلوا توقف هدناب ا بودا تصو کا ف دعیشو میلعت یتکودبا مزال

 3 یدلوا توف هدنرلن وک نایلس شب رش 5 دع هدناوخ روه تالذک

 8. ییاها ی دز هنفرط هاطرا نب یدع رع تولوا لخاد یس دنس زو هدعد

 8 هاا FEY ید ونا رف ود نس یلدا لاس را هرط ها دن و د.د

 ۲ ES تو دنآ یال_عسا یبدآر هدر تو ر دنوک نام رفرب هنف ط در

e, 
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 فا را هلا قاخ بولد دار یک ن تما راس ن روط هفرطر 6 2

 هلا لو-سرو انئو دج هپ یلاعت هللا بوقیج هرینمو یدلک هفبرش دعس۶
 تفالخو ن سالا اهدا هکددید هرکصت دم ال سو تالص ھن ت

 یآ رو « رو-شعرب بودا روهظ بلطرپ ندنب نکل مدلوا التم هنصوصخ
 ندتفالخ یعدنک ینا طافسا یعب لج نالوا هزکیرزوا رس مدلوا هلبا

 هدنرلکدتشبا ی زوسوب قلخ دبا تەب ندمدآ نککیدتسا ردمشع | لزرع
 ل دلا بصا هقلخ نس بوداتعب ندنسزب نیت ولا عمان بود ا دابرف

 هطخرب رارکتهدن راک دتا مارا درسا هعا لو هما زرغود ند وزود

 دمدآ لوا هس ردا تعاطا دهالا مدآرب سانلا اهیا ه دن رخآ ب ویقوا

 هن یدعا لوا تعاطا کا هسردا نایصع رکا ردبحاو كعا تعاطا

 كولوا هرزوا تعاطا اکب ید زس مالوا هرزوا تعاطا ههللا نب هکت فو

 یدنا ند ربنم بود تعا تعاطا اکب مس ردا نایصع ه-هللا رکاو

 عاونا نالوا هدنحا توریدلاق نی را هدر یدتا ما تولک هر هفالتاراد و

 عنعو هليل سه لالا تب نیر مسلادعب « دیناطاس قوسو عفر یرلطاسب

 هکرږ د بورک هاب کاکللادبع تش هطاف نالوا ی.هجوزو ید ردا

 هنفرطلالا تب یرهاوجو لح نالوا هدک رزواكسزتسا كنج هلا مد ا

 ملوا عج هدږ رب هللا كنسن نکیا هدنس راش لوا ار ز كسردبا میلسقو در

 تافورع هرکص تح یدابا در هل لإ تد یس هل-ج كرلنأ E د

 هي هسمطاف و مک ییایشا لوا د زب یردارپ كن هسمطاق ه دک د-2ا

 ندک دلوا تر دنا EAE EAE هرگ بويعا لوق نکل یدرب و

 یر رهاو> لوا دز و یدید ردك ر ڪڪ مسا یی ابصع ورک تر

 یلاوحا یربخ تیفیک كر ع هنس EL ح راوخ ىدا عل زون هنت لها

 قبال ك 2ا كنج هللا مدآ هل وب هزپ بودبا تغارفندجو رخ هدقدلوالصاو

 ت رطح هد ربه یر ند هنس ترد شقلا هیها ون رايد د رد. کد

 ییدعنش تعد لوا رع ید راردا بساشاخ هن ادج ههج و هللامرک ىلع

 یس ۴ رک تیا( ناسحال او لدعااب مهب هللا نا ) ةن ر كناشعت ل واوعتم
 ییا وب یدلبا لاسرا ران ام رف هف ا کک اوفارطا نضتم ین ما قق وا
 یرعشو رثک هلحزا رلیدتا اتو حدم ییودنک بولک شوخ تاغ هعلخ

 * مرح هلاقح عدي ملو ابرپ * فلو الع مثقف تيلو * رش برس
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 هوس قاق هن رد تروعر ءکیدن2ا نکروالوط لوق هلع هللا یر مع

 5 دشعا جم ن دشورا لوا ی 3 نینولارما ق یدتنا ما ود تاقوص

 ردّقج هب وط هدنف نینمولارمما ی زعشلا نالوا هدنو مر یسانا كجو د

 ردکر ک مسني یغایصع هدول رک بودا تعاطا اکا ہد ہراک شارد یدد

 عاتسایی وکو تفکو ب یرلتر طح رع ید د ردقوب لافحا قناقوص
 نالفهد هلع نالف هکیدروب هعءاع لبغوا هدن راک داک هن را هال ود بودا

 هکیدنک ے وا لکد هدنح اکن دقع كن ھسوک رکاراو ردراو نقرب هد هلاخ
 مصاع سپ هیلبا ناسحا دلو كر ابعرب ندنا یلاعت قح هکر داومأمهلیا حاکن

 حوت ناورم نیز زعلادبع جدا یدلیا دلوت مصاعما بودنا جوزت یا

 دن رات یدعر ردیعب ات ناشلا لیلح هکر دلا دلوتز زعلادبع نرو

 مدار ندمدالوا مب هکر اشم روب باطلا رک هک دلوا 2 ا ر هکر بد

 ی: زوب رب بولوا مکاح هنیرزوا نی! ردراو نی ثرب ه دنزوب ردکج هلک
 رد رعلا دبع نیر عهسیک لوا هکر دا نظنعفاردکر ک هسردلوط هلا لدع

 ج ید م دآ بیهمو لیجو هجولا قیقر ولت ضاب 3 دکد

 لصاح ندنغانرط تا هدننلا تولوا قل ا ی رزوک ل زوک یاقصو فرخ

 تارب بورک هن روخا كن ردب نکا كجوک یدبا راو یرثا ہرا شاوا

 تنک نا) اکا مھ بوليس ناق مه ندنسهرابكنا یردب ىدلدرا نا بولد یا

 ردشلوا همس” ود هيما ی شارع لوا یدرد (دیهسآ كنا هیعایب جا

 هک-شعد حایرردیا تیاور هللا دانسا ند هدیبع ن حاب ر هدنځګرات یبهذ
 هکیدا راو مدآ رب ۳ هان یدقیح ند اعر زب رعا ادبع 4 2 نوکر

 زا ۶ رع ردز سادا هحوقو مديد دیدنک یدک یدیشعارط ها لرع

 نوسا حالصا ییینمولا ربعا هللا توراو هنا ۰ دک درک نیس رب بوق

 هدمگبدید معن یدید یکدروک ینا نسس حابراب مدید یدیا مک جم لوا
 تواک ر د صح مسادنرف ےب لوا م ردا نط مدا اصر نس ن یدعا

 تنامااکس هدصوصخ لواو یدرب وربخاکب یمغح هلو ا همرلخ هتحاوب هدنیف

 هرکصندنتوم هلفلوا یدمع لو كناولس یدرب و باوج ود یدید مردیا
 لاک دیس تقاو لوا ی دنلوا تیعلت و د هللا موصمو تو هب ود

 یدن هنا یدنک بویغ رعرلبدکحینآ نالوا صوص هر هفیلخ نوح
 یدلبادارم كعروب هجک وا هلیابرح بواک هرزراتداع هطرش بحاصو



 TT ی نت و ی ی ی

( ۱۷۰ ) 
 زرهاادبع ن رغ ییزام ی داوا توف ندض رم لوا تولوا التماو یدلبا

 تما هدقدلوا هفیلخ لوا ار ز یدرارب دريا ح استقم هايل قلخ یدلیق

 نداسدو لاحر بودلاشو یرلنادنز ی دلوا نیما ند: سال, حاعح دڅ

 یاالنعا یز رعلادبع نرعو ناسحا هعلخو یدلبادازاربسا كم زوکیا

 ب وقاب هي هنبیآو یدنراص هماع لير بوک هماج لشبر نوکر یدعا
 رات یدلوا توق بویهاشب لد هر هعجر هرک ص دلا ید د( قلا یایلاانا)

 بز یی ر زواو یدنروسبیط بویک ن اب رفا نوکر, هکر دروکذ مهد سیچخ
 هدک دانا هد هاش هلا ےن ےس تروص لواییو دک ی دابا هتسارآ هلی روزو

 هک دروک ب ر كن هیراج هدقدقاب بوود هدلاح لوا بولک رورو بع

 هب راح هدک دید نس ر لوک عن یی هب هب راج لوا ر روط هد: س وشراق

 # ناسل الل ءاشال نامغ * یب تاک وا عانملا ممد تنا# یدوق وا ی رعشوب

 ند زوس و * ناف كنا مع سانا ىف ناک * بیع كيف هتلع ايک سل *

 هن اکب نس ب ودزوتک هن هرکص ی دابا درط یب هپ راج بودا ربطت
 هلو مدروکه ن ی زس نب هدنوک لوا هب راج هدک دلبا لاس وید كلی وس

 توف هدنعا هتفه لوا بو دا ېا نایلس ی دید م داد وس ز وسر

 هنب روط> كن اسولس ٥ نب دی زب یت اک كجاعح ہکردب ورم ) یدلوا
 یعدلوا رارقرپ هدعه> رعق جا سرد هن هکیدد کا نايل هدک درک

 جا هدتمایق موب نینمولا مماا د زب ردیم هدقآ بوجوا جد هسخو
 عضو ههلدوا هع كس رد هلوک هلر واک هدنسارا تاکشادل رق هلا لرد

 ی دابا نامرف سبح ید زب بودا توکس نایلس هلکعا باوج درود هلا
 ردثلوا توف هدننایح یمالب بوبا یلغوا لوی اایلس ردنوزوا هصقو
 ی دا ی رالغوا رغ ص کا ما ز علا دعو دحاولاد ع هد وف نیح سد

 یززهلادبع ن رع یا مدارخ بواوا هویح ن احر یرزو هدنتفالخ مانا

 بحاصو راشتسه كناعتسو ردشلوا روب نح ن دبا قوس هکعا دهع لو

 هرکصادق داوا توق ناعلس هلهحواوا ید از رعلادبع ن رع یریسلا

 ضقثح وبا ی ومالا یشرفلا مک سا ن ناو ص نی (زب رعلادبع ن رع )

 هدنس هنس شقلا نالوا یتافو خیرات كن ایفس ییانب هب واعمیدلوا هقیلخ

 ردشعا داوت هدهرمصب هرکض هن سرب ندروب نه جرات هکر ید یک هد دن دع

 دیک رب هکر دیو رع ) یدیا باطن رع نب مصاع تذب معاع مایسهدلاو



(AR 
 ندکلاكعا هلام هلا یسلاها ناتسربط یزیاکاو توعد یبیطل ناح

 لیم هر هطاصءو ی داک ا ناتسسربط بولد ما هدک دد یرواک

 هن زوس كلا دیهصا هلغلوا هر ادکسفوناظ بد هدنلصا نایحاریز یدرب دعا

 هر زوا كلر و یساهیدوخاب نارفعزرق وزویتردكس زويد و یدلباداععا

 كن اجرح لاها امدعم یدنود هش ر زوآ ناجرج دیز_ بودا 2 دع
 تک اهلی یرلڈ اق مسرولو رفط یجدرب رکا قععلوا یعوعسیرا داسف

 ضعإ ی دابا هرمصاخحم بولک یدیژعا داب مسقو د عهدا لکا ںودروغوب

 هدنر و سه یا ید ید ررک هی دعاو هنب وژردیا هلئاع م بوه. راةک هدرلنوک

 كد ههفاسم رحسرفر نیرفاورب یدروک نداق لاب تلخ بودا حة
 سا ج د یمدآ كي يکيا نوا یدلیابلص ه دنلوصو هدنغ اص كلوب

 نو دلید ندرلنو ندبا دا ره ماعتنا دخاو یدلباهس هردناحرح بودا ۱

 یدک ندهلق مهعجاب ید رانا هلهجواوابورب دتا ادنوید نوسلبا لتق

 ولید | یا نعم لدیزب و رابدروغوب ریجن بوک و دّوص هن رزوا كنمراناق
 رد شالوا لتق مدآ كب قرق ولغاب یلا هدرکر عم لوا ندرلنا هکرید ییک

 ینب دلوا اب ره هدنآ كد هتقولوا هکیدلیا اب تب رهسش ناجرج هدعب
 نایلس یییلج حفوبو بصن یلاو » دنا یب ینعج لارحز نب مهجو یدیغوب
 دا مر رک غن دلوا كب هرک كزوتلا عانغ سجخو یداباریرح هفرط

 كلا هدصوصخوت بوسیدزاب ید رادعم ثالام هرق یبا نیا یت اک هدک دتا
 ییکد دشعلوا سح هدیدع تدم ندبنس لوا هرکص یدعا اغصا ییهالک

 روهظ لزالز هدیضارازنک او یدنلوا حد یرهش هبااقص هد هسوب هکر د
 ٌدتس بول وا لخاد یس هتسزوفط ناسقط هدهب یدلوارارقرب یآ قلاو

 هدنب رمسنق ضرا کاللادبع ن نایلسهژاق نوک نوا رخا كنب رف صهر نه
 شدو یآ زکسو ھن یکیا یتدم یدلوا توف نکیا طبا مع هدشاد عقاو

 یوم ضرم ردلوا هنس جوا قرق هدتاور ضعبو قرف یرعو نوک
 دعفدرپ بوا وا مدآ لوک[ نایلس ارز یدلوا همختهدتاور رو بنجاتاذ

 هدعب بوی مزوا ی روق قوجو ق راط یلاو یشالغوا یر و رانا شع
 ید یا هر زوا یدادعم هنب رایدروتک ماعط هدقدتلاق ندوخ وا یدوبوا

 لیزر و ریجنا یس ولط لیزر, اکا ینارصنرپ هکر ید یھک ی لبا لو
 ما ید ییسکا لر هپ ند هطدرب و ندرمارپ یدروتک هطح یسولط



(VV۹ ) 
 یدعا هرصاع یناتسهق !دنا ید رولوا رداق هکعروک ی هک هعروظ
 هدهد رب دج اق هراز ب رص بوود امر متمو رلیدل,ا كنج توقرح قلخ

 بوقیج یک اح ناتسهق سد یدسک نرا ہرخذ بودا قضت یرلنا دز

 یدلبآ دهعت هياسل یی هعلق هلرطرش كمر و ناما هناایعو لهاو هب ودك

 تول امساولام هاهذ نںواوا ل خاد هرهشد ز بول وا تک ر ح هرزوا لاوغلوا

 ر رکلادعب هنفرط نایلس ییارحامو ی دلبا ںتق ولغاب یلا کر كب ترد نوا

 نامز كهنع هللا ی ط نر ضح ای اید ساوه < بوقیح

 یدا را1 وا كد هن رزوا كس زو هدهنس هلا صاعلا نب دیعسهدنرلنداعس

 یو لوا بودا دمع ضقنو رابدلوا زعا ادا هرکص بور و دنس جاقرپ

 تناسا خو یدیا لکد ر دا هکمک هاسارخ هسکک و هک هل وش رلبدسک

 هیت هرکص یدیغوب یل رط یرہغ ندلوب نارغواهنرزوا نامرکو سراف

 یدیشلاق هلاحیلع یلوب ناجرج بودیا حت یسوق قیرط یٰلھابلا د نا

 هنر کد دیر یا دی انا دی 9
 هسا رهو قوخ قلخ ملک باھا ن د زب ی دنا لکد ا ها و

 الد دعب تود اہ دعاس هدب زب هل یرللوا ملص بلا طورلبدقیج وشراق بوش و د

 ناتسهقو ناتسلا ىب یرکشدلا رمعلا نب هلفادبعو تع رع نتف ناتسربط

 جد هنفارطا ناجرجو نییعن مدآ ك ترد ها و بصذ لماع هغ ررزوا
 یسودن کک بودنا بص ل -ءاع هلا م دآ كب ترد یورع ن دشار

 لص بلاط یمکاح كتالو لوا یدساوا لخاد هزاتسربسط دالب

 نودرو ڪڪ دادما ن ددو نالبح نلحمسا ه دعاسم دیزب ت واوا

 لا هللا نوعی هب ر ا دوا نکل ی دتلیا ادب تیعچ مظع

 راقک رلید- | تیقعت دجراو هب نا دنب رد یرافکو رلددلوا بلاغ مالسحا

 نیعالم كت دا موج ندن رل درا مالسا لها ی دروا هرلغ اط برص

 ب ولیکو د یغ اشا ن دغ اطرانایسم هلا ی را منم هللا قواو شاط

 رلب دعا بیعت ب و دیا تعادق هلا هبت لوارا فک نکآ رلبداک هودرا
 نییعل هنییعوا یردار كدیزب هنن را رزوا ركع نذیک هج درا رافک لوا

 هدناونایصع رافک ندنف رط ناحرح تجلک بوئود امرهنم یدیتشعوا

 ی رلکد ر وک ندعلق ےھعجاب ی السا لها نالوا ر ومأم هب هطفاحم

 بوا وا بس هنارططاو شیوا تیاش هل-ةلوا لصاو هدب زب یرمخ



(NYA ( 

 یشادنرق نايس مرجالف یدلبالفکت هنعف ك راد مورو یدر و نب ربخ
 یرب ره بودبا را هن رک ع هدک داک نیس هلوپناتسا هام ی هردو

 لوا یدتبا نما هدنراک داک هی هعلق راب دلا مامعط دم رسشکیا هنس یرت

 هل ون هرمخذوب هک ید دو یدلغب یکر لغ !طرلیدقارب یرلةزرایرلکدرونک

 2و ء هرکودنکو دا اس یس الو نعسدبوراو رم نوسروط
 رابد کارل:کآ بوبارا واو رابدتا تکرح هرزوا ل اونلوا كدا كرادت

 رافک یدلبا قییطو رهق مظع یرافک هلسمو رلید الزاب بوب الثقو

 تاللا هسه نکا رلیدلوا یضار هکمرب و نوتااررپ هنشاب مدآ بولاق راع

 ندزع رزوا ین هتسعرک | بواوا عج هاب رفاک مان نویلا هرفک هرکصیدع |

 رسم بودا هدهاعم هل ارلتا نوبلا رلدید ۳ هدا هاشداب نس كسردا عفد

 هل وب همتخذوب هکندید تودنآ راهطا تعاطا تروصو یدلک هتفرط

 نظ وید ردازوا یشیا بويا مادقا هکنج نس ی هقناط مور نکرروط
 یکحهدبا موح هزع رزوا نزا دهب رانا كسابا مادعا یب ءمخذ رکا رارږا

 هل ید د ردنا ےلسد یی هعلق ددر الب بوشود هفوخ ندن و درد رر تم

 هبهعلق نیعل نویاا یدایا راب قارحا هنج اب یب هریخذ بونادلا هب رفوب
 توق كمال-ا لها یدریدتا مادقا هکنح یرافک یسترا بودا رارذ

 توق رافک بولوا یراط فعط ےظع هلغاوا قرح یرلتوق نالوا یرللق

 یراکوک توا ںواوا یلوتسم الغ و ط2 هلایمءال-سا رکبععو یداوب

 هبت ره لاک بودا لکا یرلیش نالوا خاص هلکا جدو یراب ردتاناویحو

 هش راک ودرا زکلاب مدار هک رایداغص هبت رملوا رلیدکج تة ڈ مو تجز
 شد یداهرزوا ماراو و داد ن اش ی دزلوا رداف هج

 هکنج لو اهکر بد یک یداواتوف هرزوالاحلو !یدمهدی | دادم! ن دند د عاب

 یدتک بوث هراهيغس هلم یدابا لاسرا هنیغس جاقرب ندانرد بب رق

 قرغ یجافر جد كرایک ی دیشلرق ندقاجاو ندنوعاط یغوح لرکسع

 هدهرون نم هس یدلوا لصاو هتمالس لحاس هلا مدآ زا هل بولوا

 بله )ان دزیو رلیدروتک ریسا رفاو ندمور سق نورعو ماشه نب دیلو
 ماشو ناسارخ"یلاهایربغ ندهعوطتمو یلاوم هرکصتدنک و داک هناسا رخ

 ناجرج تقولوا یدلبا رعس هنن رژوا ناحرح هلا مدآ كيزو ندفارعو

 مدا رب یدیاراو ورق دلع ضع یدیا راد ردو رلغاط پویلوا ره غ



( ۷۷۷ ) 

 ذخا هللا یعالا یجیکو بواک هو رم دلع ید ر دنوکو رلبا یدلح یبغوا

 دس ردذلوایآ زوعط یسلوایاوهدناسارخ كوكو یدابا بد دعو سبحو

 لیغواو یدلنا لاسرا رک هنرزوا هنطنط سق نایلس هد هرول نه

 ہا رلا نیص > بولک یدخا بصن لعاع هن لرزوآ هفاص ی و

 هم ورا ضرا ن دا رد ه رمه ن رعو یدعا ارع هب هیحار لسو, یدتا

 ربصن نب یسوم یحناف سادناو راب نیاطعو یدالشیف هدنا بودا رغ

 ہ دج قیرط هلبا تاللا دبع نب نايا یوف كناسوم رلید_اوا توف
 ىدلوا توف ىلا مزاح نا ن سبق كلذك ردشلوبع وقو « دارتلایداو

 یدنلوا لتق رص ن یسوم ن زب نءلادبعو یدیا زواج ند هنس زو نس

 سادنا یروب نم تقو یودنود ندماش یسااب هکیدلواوب جد یلتق بس )

 زاو هظفاع ن رادحرسو طد رو طض لزوک یدینعا بصا لاو هنرزوا

 مدآ لضافوربخ یدلبا ربو ےف یرارهش نالق هرکصن دتسااب هدنفو

 تبعطو تقلا هلکعا حوزت نت روع كشزرل یهاشداب سادنا هرکص بولوا
 ضمب هباشم هن رات داع كرلنا بویک ج ات رهوحم بودا عضو ریغت هلبسیس

 رلیدتا لق ب و لوا نادرکور ند ودنک قاخ هلکعا ادب جد تاداع

 كنلغوا كم دبا هرداصوسبحو ذخا ینیردپ كرو ی نایلس هکر ید ییک
 لتف بوردنوک ربخ هان هوجو نالوا هدسادا بودیا فوخ ندنجورخ

 سرو رلیدلهراب توروشوا جلف هدنارح نکرالبق نرام حایص یدریدتآ

 هدک دنا ضرع هنس اب اب یا نایلس رلب دارا لاسرا هو رط نایلس ییعوطع

 کی دلبا لت مرا ماوقو ماوصر هداهسشلا هل انه بودا دلت هتبصم

 |EEA IN نایلس هد هد رردادع نفع الف كالس یهداعو قلخو یدد

 هکاوا هقيلخ زب نعلا دبع نب رع یدلبا یلاو ی قلا نجرادبع ن رح

 ن هللاد,ع ناعلس هد هرول نح هنسیدانا لرعیا زب زعلا دبع هرکصنوروط

 بصا ی یشرفلا دیزب ن دم هنب ړو لزرع ند هیشرفا ىريص نب یسوم
 هدنک رات زوب بوتاوا لزع هدعب یدا وا یلاو ههاوا توف ناعلس نودا

 قلخ هب رپ رب ب واوا مدآ هرسسلا نسح یدنلوا بصن هللا دبع نب لیععما
 ناچلس تولوا لخاد یس هک ناسعط هدعب یدلک همالسا هدننامز كنا

 یدابآ لا سرا هنس هرصاح هنطنطق هلبا رکسع ی هاسهو یدراو هاد

 کاله كنلا ق مور بواک ندناحهب رذآ مرا نولا هک ر دشا واو ید بیس

 (1۸ر 9
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( ۷۷۰ ( 

 یلعراب رعوب هرادسو نالوا هدنتسد رز بوراو یخ دلوآ یدریو تابت-ا
 رانا یدیدرلن وسرد تراز رب لوب وق رردا هلام هلا یژرب رب ندرمغ

 توعدیکو یقحاوا یعوعسع كن هتف ریخ وب رل دلبا لاتما هنن را جد

 هلآ لتق راو هنسسهطرش بحاص هدعب یدلک بودیا ضراثت عیکو یدابا
 توئلتا رکسع ندلوص نا ی دش : بولوا راد ربخ مک و یدل رعا ولد

 ۱ هن رر یدلوا عج یعابتا یدنک د تلف راب دلوا عج هنا كعیکو

 ۲ کل یدر اح هنر ارکسع لاو او ولد نالف ون نا نالق یبا بودا یا

 اص شفنا ) ی دد هلب و تقولوا دو رلدعا ل اتعاو تاحا ار

 كنه تق هللا عيك و قاخ (ناوعا شبعا لوضذادجا لذا ملا نم ناک امیع

 رلیدلیا لق یرلناوق وشراق هراودنک بوک نی رلبانطو رلیداک لدەنیرداج
 فدرح سعثرب هدنمات دعس ندی هرکص رلردل ه را ندنرب قوج ییهبتفو

 ندنرلشادنرق هدنوک لوا یدک نشابو یدرک هب ورګا بورا یرداح

 لوتعم ربثک ىلغواو سموم رکلا دبعونی صحو طاصوهللا دبعو نجرا دبع
 یشسادنرقرکدیدنلوا لتق مدآ رفن رب نواندتس لها لصاماورد راشلوا

 هرحنع مکو هدب رایدتا صلع یرلساط نالوا ندع E نورع

 دزب ینا هدکدتسا تب رهم شاب كهبتق بوناو یدوقوا هبطخر بویح

 ۳ شات لوا اب بولوا لا طع مکو رابدد یدتا ذخا

 E نالوا یررادرس كنم و دزا س یدید ردیک مش اب جد

 كتاب رقاو كن رلشادنرق راس یتا ید لوا یدرولا هعیکو یشاب بورک

 .Es هدنرلګا هکب دلبا لا سرا هلبا مدآ رادقمرب هنف رط ناعلس ها یر ا

 یب داوا لتق دبنق ی دربدعا نفد یرانا بودا ما ن ايس یدبغو

 | و نک د رودلوا یب هبتق برعلا رشعماب هکندرد مدار یلناسارخ توو

 ندنآ ه درگ نیح بوب و هنا تواتر یدیلوا ند زر هفن.ط مزب وار کا

 هسوک رب , الصا یرلشدا یو دلشدا كلا هدن اسا رخ و كدردا بلط محق

 ناک ) ردشعد ه دنس هب ص 4 ییهابلاهناج ی نجرادبع ردشع هلْسدا

 تابارلا قفح لو * ارم لعب لو شج ىلا شد # رسد ةبيتق صقح انا

 باحشساخ اباثلا هتعر * ارکسع سانلل هل دهشد لو فوقو * هلوح شطاو
 ۳ اولاد ی اتاعدب ناسقط هدسب * ارهطافع تانخایلاحارو * هب را

 ك
3 

۰ 



( ۱۷۷۵ ) 

 8 دما تقفاوء هدصوصخ و ی ادعا هکر دون یأر هکر دید کا

 بولاق هدمت رس هردنوک هرز رس فا رطا یر و
 هدغاب ےب نیتسا هراناسلوب هلی هحکت اب هدناونس هراو هدنفرعم هلبا ل رکسع
 نس هیلبوسوب د ردقول جانعو عنام نوسنک هلع یوداید نیتسا بوروظ

 راد اوه اکس ناج و لد زا رثثلاق هدکناب هدنیلا ه رکصادک دنک ندیک سد

 هلشبا یککیدلی بودنا راهظایصوصخ علخ ه رکصا دلا ردرل وا
 لند ندکتسود « دنا كل ران و رد راو مدآ قوح هدکشاب كنار ز

 بودا راهظا هد وب یکید ار نام هللا دبع یشادنرق رکید ردق وج

 رابتخا یس یأر و هبتق یدد عا تقلا هم را a 1 ندک رب

 هدناسارخ تقو ل وا هکیدلبا مجج ین ایعا كنب رکسعو كن رلکب ب ودیا
 كربزوعطند هیااعو هرصب "یلاهاید اراوتیعجقوحهدنتلا یت ارم كن همدق

 یدیا رذنم ننیصحیراضربواوا مدآ كب یدیندلئاون رکبو یعگنج
 كيب ترد ندسّقلا دبع و نیص> نی رارض هلبا مدآ ك نوا ندهگ و
 نادو>ن هللا دبع هلبا رکسعك نوا ند دذاو ناول عن هللا دع هلبا دربند رم

 كي ید ن دیل اوعو رحزن مهج هللا مدآك یدب ندرای هفو ڪڪ و

 اکا یدا ندن اسارخ هدت او رر و ید نایح یدبا راو نا > هلبا مدآ

 كنابيلس ب وړيا عج یرانا همبتق رد ءانب هنتنکا یرلکدید یط كرارضءب
 بودا توکس یى-هلج هدک دلا هدافاو مالعا نص وصخ لزع ندتفالح

 ندساح و یدلبا مش 4:س هل ج تولک هصخ هدننف رلودەر و تاوح

 فر نه هیت د قاخ یدل وا لخاد هنس هن اش ت ولخ بت وقلاق

 ادا ریدشا قافتا هرز وا كعا لزع ی ودنکحو رادداغاط ب وا وا

  رذنلا ن نیصح نال وا ناو تو بودا ملکت د زا هدص وصخ و

 ل رانا ردف وح هدناسارخ رضع هکی دب د نیصح رلرد-ک هر و طح

 ندنس هلبق ضم تراما بولوا ناسارخ ناس رف رلنا ردعم ی رٹکا ید

 هسروژاوا بصذ ر ند هلبقیربغ رکا را نلواهداداضر ه:لوا هد ربغ

 نسردیآ راتخاییگ نس یدعا هنص>ح رابدزا سد رولوا نیعم هب "بک رلدا

 قافلا یس هلج هرزوا كارما یعیکو ب وید ردهیک و مراتح هدن رلکدید

 یلاومو یرکسع مج عکو سد رپدلبا تعب ندعک و هجول رک و رایدلبا
 هسرتوط قورود یا رکا تودا توعد یتا رح نالوا رادرمس هنرارزوا

 هلا دعو هودنک نجارخ كکاام نالوا ه دن-سقرش بناج كنغامربا ےب



( ۱۷۷4 

 توا یا ضا لزوک واب و نوزوا رددیل ولا ماهدالو یساناو تونا لآ

 ضای ولشاف قناج علم وا زوب لوږ هکر, دییکیدیا هسوک میلبو حیصف
 یدال و ید ر ونکی نیدنک بول وا هسیگ بیداو رعشلا صوصتمو
 هدن رانا ساع ون ی رلباط هده داب تولوا هد هن دم هدژس هس ا

 نب ناعع بونلوا تعب ند ودنک هد هلمر نوک یلزع كدیلو یدبا شموب

 یدلبا بصا ی زح ن د ن رکبوبا هن ر و ل رع ند هئم ین ای

 بصا یبل-هاا ن دی ز هر و لزرع ندقارع نم یا ن دز تالذک

 ییفع یا لا کا او نييعڏ هنصوصخ جارخ یناج رلادبع 3 اص و یدلنا

 هنتس یدایق بذعت هلبا باذع عاونا یرلناو یدسلبا نما كنا لتق
 ا وا وا و ید ییس یدال وا لو لس ن هدو هد هر ول نع

 تقفاوم تروصاکا هبیتق هدکد ابا داره عاخ ندکا دمع یلو یناعلس دیاو

 هفوخ هبتق نجلا هغیلخ نایاسبو ۶ج هشاب شيا لوا سپ یدیشمتسوک
 تعاطا دنشا دنرق و هنس اباب ه دنا ورب رګ بوتکم رب هنفرطناولسیوشود

 یتغ> هلو هرزوا تعاطا ځد هب ودنک هسرع |لزع ندناسارخ و غی داوا هرزوا

 مو ك رت و نیر ازغ كل ودنک دنا بو ژان ځد ب وتکمر یدرب دل
 بودیارکد ی اعم نالواهن رابلقو یتردق مظعنالواهدن رنا كنب رلهاشداپ
 یسلاو ناصارخ ید زب رکا هکیدلبا دا مسق ویدلبا مذ یلهم لآ
 یتعلخ اح رص هدنا بوزا جد بوتکمرو هیلبا علخ ییودنک هس ردا

 هدککیدربو یوتکم یادتا هکر دا ععا تور و همدارب یرانوب یدابارکذ

 هلا لد زب بویق وا یب ونکم هفیلخ و بواوارضاح هدسلم لوا دزپ رکا
 . هد زر هر ز وا قیاس بولسا ید یا رو ید یونکم ییکبا دسر رب و

 دسبا نم ریو هدب زپ بوبقوا ینکلوا رکا رب و ځد ېب یججوا هس ر رو
 لخاد هن ايلس سالح ب واک قی رح هلبا مک ی رلب وتکم رب وا یخ دم
 ی ادشا هرزوا یهینت كن هبت یداوب هدنآ باهلا ن دزب هدقدلوا

 یعج واو یه ؛ا هلکم رب و هللا لد زب بویق وا ن ایا یدریوییوتکم
 هلکعا لاعفاو ترودک ر اها ناموا هرکو ید ربو ید یی وتکم

 هدافا یلاوحا هی هبنق بوراوو یدقیج بول قیقح ین رع یدآ كن هبنق

 یرلغادنرف بودا تعزع هرزوا كع ا علخ ندنفالخ ینایاس سب یدلیا
 ۱ نجرلا مع یسادنرف هدک دعا هراشیدسا یحوصخو لا یعابتا صاوخو

mi 



۲ .. 

(VY ( 

 هکک راو هکیدی دو یدلبا قك ود شعا داحا رلعتر لزوک هنرگب ږدم

 هزک رز وا مد ولد نغیدلوازایرکسعكنان ارز نوسنک بوئود هی وس

 هت ن روع كنا هربه را زد لاله یزس مر ر كن و ک رک سڪ

 ردهد رب یودت نوتز یبوا رو هدکعالو كنس یب وارب هک نکس رد زآ
 ندنازو رداتف لاجآ مرکا هدرفاب مرارز ردع نکغوف روق هلبالتف یزو

 بويل اف یرلهاشداو ب ونیکح هدنتلا غاا یکضرا كنسهگیو زرقر وق

 یدلبا باوح درود ردشع  مسقهرزوا كمتک بولو د هگد)اجارخ ندزرسو

 قاریط رادعمر ند زع الو زر ول و هراح دن راجع كنار هک یدد هاشد اب

 شرک ین ارمط ز ردا لاسرا هو دنک نچ اقرب ند زر هد از هاشداب و

 هرانا سد زر ردنوک خدجارخر دق یودتساونوسروا اغغهراهدازهداشا

 یدلبا لاسرا هنفرط هبتق هلا هده رفاوو هدارهش تردو ناسحاو ماعنا

 ید روا عاد هو هد ارهش بونیکچ یغارط و ل وق یپ هبزج هببتق
 یاوحا کد روک کد ی به ید ر دنوک هنب رلتالو وہک هث و

 هدسراف دالب نکر دیک هداوب نکل ید زدنوک هنفرطدیلو نوح تعا لقت

 ةنتس یداوا لصاو هر هلق هدازغ و یثوق رم ید كداو یدلوا توف

 عاص یدیل و هک فود بودا از2 هب هاش دیلولا نن شب هدهر ول نه

 كلما دبع ن دیاو ردیس هنس یا ناسقط هک هرو نم هنس یدلو

 هنس زوعط ید م ردهبلع قدم ینیدلواتوف هدنفصتم هرخالا یداج

 هدنج راخ مغصلا باب ب ولوا « دنا مھ رد یتافو اوا یآ ید و

 هنس کیا قرق یرع یدلیق زب رعلا دبع ن رع ییزا# یدل وا نقد

 ك راذاخ دیلو هدنتف ماش لها یدلاق یلغواز وةط نوا بولوا یآ یدیو

 یک یناحوتف دنهو رغشاکو سادنا هدنلامز هکر د هرزوا قل وا ندنرالضفا

 لاعغتشا هغم ردا رلکاتفح و رلیش عاص د و ها ردخاوا راھ مطع

 یدا قلعتم هان یرلتبحاصء هلا یرارب ر كف هلخ مرجالف یدیا هرزوا
 ی رعو لوغشم هل رلنا ید قلخ هل_هلوا لناخ هحاکنو ماعط نایلس هدا

 هراک ناو داروا هدناامز كلا قاخ هل فلوا هک دهازو داع زب علا دبع

 هنر و لرع ندنکل دمع یو ییا یاس دیلو بی رق هنئوم رلیدا ل وغشم

 یدلدا سف ی زع لوا ب وشي را توم نکل یدتسا كسعا یلغوا

 یس ۵ زا یدل وا ( كاللا دبع ن نايس ) یسادنرف ديل ولا توم دع!



) ۷۷۲ ) 

 تبصعم ل وا هلکنا ب ولاق تصعم ر طةف ح هوو تبصهمر دعا

 ید یصعع لوا بو رق یوم لوا ها وا ويف ول دیلکرب هدنسارا

 ود ردا لق هلا ندا تعاطا ین هدا نارصع هب ودنکو ردا باکت زا

 تو وا داد هت رلمدآ کودتا لت ولغا ىلا هکر ارد راند زا وب باوج

 ناسقطهدعبهرب و ێا; زج كنالعءوس ناشلا ے ظع هللار دشا وا غلبه یرکنزوب

 هکیدتا حق نب ره دش رفش اک بسم نب هینق بول وا لخاد یب هنس یتلا
 رکسعهرفش اک ب وچآ ی رھن ردینیقب ندنس هلسج كن رل رهش نیچ
 هنیچ ب ویب ر وب هبټق هدعبرابدتا ذخا ینمانغو مخف بوراو ید ردنوک
 داو رب کن بوزان همان ر اکا یھاشداب نيج قعلوا د

 ECE یزکندو یرکل اوحا نیس هربا لاسرا

 یحاضسأب ولوحو هتارا هلی لاکو لاج یر رههک یداد !یاتعا امدآن وا

 هاشداب هکب دد ءرانا ید ایی الکلاح ر عمه نیز هرببهیسدرپ كارد !یدا رلء دآ

 دنبراهاش داب و بولا هنتلا انا یتیرل الو كرنا ن هدرکفید راو هنروضح

 یکو دتا نیع هکیعود هک دعا عج هب رج وک تور وااغع

 هتیح بول وا شر هرلنا هره و ید-ابا هت ود رس هما مالعا کا

 باوا ضابب هل ج یدتا توعد هنر وصح یرلتا هاشداب هدنراقد راو

 بوک نی رلاد رو لعثو رلیدلبا هد واآ نب رلندب هليا را وق لز وک بویک
 هز الصا رادد روط وا زارب یدیا را رضاح هلج نیج ءامظع رب د راو هسا

 ۱ هراثلوا هدننان هاشداب هدر طکدتک توت یدتا م کد یسل مع هرو هاشداب

Eهنر رزوا ار زر ذر وعالا رد-اکد رانو یدید . 3 در وک هح  

 یشو یمن اا ا د یدل اق هسیک كدغا مش یزو لز وک نالوا

 زوس ندن رلسحا بودا دنس هاش داب رلیدتبا قار وذطسو زیه صرع

 رايد ر ونک ی هرب به هدک دد لر ونک هوا ےک نالوا یح

 هره و لاوس نلصا كن رلقدل وا هدتفایق های رب نو ک ره ادا

 نوک یکی دا رد ر رط رخل دل وا هد اب رع رلت ر وع رع ز رط یکنوک ادتا

 زمر نالوا هدنوک یصجوا زر وش ول وب هزع رلکب هلبا نتفایق زککید ر وک
 كس كرو باوج ید رد رھ ر نال وا هدا هزراس هلند

 Li iii ناو aii ۰ ا یی ی ا ج ی یا و ف ف ها س ىا ات تا



CY) 
 ی سابع هدهرو نه هس ردقح هلوا روکدم دیغاشا دنس لاوحا هيَ

 هد هرون نه هند هل و یدللا حف عال صءهدو ازغ هثب راد مور ديلولا

 سابعو رایدلوا لوتقم هدعورلا ضرا م دآ یرادقمكيب هجو یس اضو

 یسولدازآ كلو هيلع هها یلص هل لوسرو یدلیا م یتیرمستق دیلولا نا
 یشادنرقتوس تاکللادبع هک عطا هما ن رغی رفهجو یراترمطح هنیفس

 ورغوبا سانا نا دیعسویدیاهدنشاب زونوا زو هکیدنهلا ناععوباو ی دیا

 ج اعحو( هللا مهجر ) رلیدلو| توف ی دا ه دنش ا یزکی زاو هک ین انیشلا

 هلاق روک شب هنب رخآ ناضمر هدعاور ضعبو هدنلاوش هروب ن هنس لاظ

 یطلست هنرزوا قارعیدلوا لاله هدنشاب چوا ىلا هدتاوررو ترد ىلا

 نب دیز هن رزوآ هرصبو هفوک ب رح قعلوا رضتح ر دشلوا هنس یمرکی
 یاکتزاع هقلخو یلسمییانب د زب هج یجارخ كرارهش لواو ییهشک یا

 كجاحو اا یرلنا دلو یدلبا فالو نیبعت ىهللادعىلغوا نوح ا

 زب رعلادبع ن رع نوکحر هکر ارد ی دعا رتو لیدبت نير نادنلاع

 رگید نالوا ندنفرط دیاو ىج دو حاعح هدن راق مش سالح كن رترمضح

 ج اخ هدقارعو دیلو هدءاشکر ادروب هدقداواروک ذم یلاظمكرلیلاو

 ن, دلاخ هد هکمو ناخ ن ناعع هد هن دمو كب رش ن هرق « درصمو

 ندنلا كرلنوب قلخ ر دشلوط اند هلا یلط كرانوب برا یرسقلا هللادبع

 هدنجشا كيار كیرش هلبا جا و لوبق یس اعد بویه ق وج هلا صالخ
 رلدد:اوا ل رع جد دلاخو ن مع ب ودیک هک ردرا ید دیلو هدعب لاله

 ردشعد مدمروک هریک حصفا ندسعب نسح هلا حاج العلانورج وبا
 جاعحر بولک هلا یرلذبخ یدنک تماره هکر د-شع د ززعلا دیع نرعو

 كيياعم هجا كاللا ديع نوکر كد ردا هبلغ ه رلنا كاك هللا

 مد وسسحو د وقح و حوط ن جاصخ ی دید هعا مک ھل وس
 یدید شعاراو كتان هلا ناطرش كنس ی دعا تاللا دبع كج و د

 هکر ید نسح ید رو تاوج وند ردا دلاسم هک د ر وک ناطیش جاعح

 مهتدصاو ین وناعف مهیا مهلا )ید رروب هدرز وا ربه ىلع هکمدتشا

 مهل اوماو مه امد یف مکح فرق مالغ مهیلع طلس مهللا یت وشف
 هدقدنا وا لاوس وید رد یگ فیقت مالغ هکرد ورح و ( ةیله اجلا مک

 باکترا رواوا ک اح یسارا زوتوا للا یم رک: دوخاب هنس یعرکب هکر دمدآرپ



CNY) 
 لود هیطع رابدر و باوجود رد اهلا هيعف لواو ر د1ا نیدیعس
 یدیاروعا یدرتاص بولا تیز یدیاراو یوتاا زویترد هفت يا

 هی او اهةف راک كلذک هنع هما یضرر دشلوا توف هدنشا شب شک

  ۳نیدباملانیزعبار ماماویتدلا هللادبع وا ماوعلا نب میز نب هورع
 ندنیمبانو هقفر اکاكلذک رلب دلواتوفام منع هللایض ر نیلا نیل نب

  ۳جورخ هل هلا تشالانبا امدقم یدا وا توف یّمعلا بم نب

 هارورهتفرط حاعح شو دق بولواذخا هد هکم هللا رج نیدیعس هدب

 توق هک ق وج نداهقف هد هنسوب ی دلبا تلحر هد رط ءانئا نکا

 تولوا لخاد یس هنس شد ناسعط هدعب ردرلشعد ( اهقغلا هنس ) هلغاوا ۰

 رکسع لوا سم نب هبتق ب ودیا لاسرا رکسع رادقهر ندقارع جاعح

 هدنیا لاوش ه دنلوصو هره-ش مان نه اعشکد وخ اب شاش بوی روب هللا ۰

 قلخو ع وجر هور بولوا موم هلفلوا لصاو یربخ ی اله كجاعح .
 هثشبا هثش بولک ییوتکم ررقم ندنفرط دیلو هرکص یدلیا قب رفت ندنشاب

 دنه مس اهلا ن د یسهداز م كج اج ی دناوا یا قلوا ل وغشم |

 بو ود هل وا لصاو یک مریخ كج اج ی دا هدن الوم هدندحرس

 هللا یسالاها تشرسو یدرسذُعا 2 یړلنا امدقم هکدلک هروزهیورود

 تولک هحرک هدعب ید را رسک یل ول هدابرد موق لوا دک یداوا هاد

 یراغا نایتسا ینلخ ره-ش بوچأق رهادویدزوب بودیا كنج هل ارهاد
 دم لد هنوف ل دلوو ی دلیارب سا نکو دلیدو لتقف نکو دلید دڅ هللا

 نایلس یشادنرف كدبلو هرکص یدلوا لو شم هبارغ هدنژ راد دنهودنس

 بصا لاو هندبالو دنس ی یکسکساا دیننک وا نر د زب بول وا هفیلخ

 ندج یدروتک هقارع لادن ودیقو ذخا ید بوراو یدلدا لاسراو

 یاو یوعاضا × یدوقوا هدنلاحع بسح یرعشوب هدصوصخ وب مسالا

 راپ دشاغا بویج | هدجیسل اهادنس × زغادادسو درک موی ×اوعاضا قف

 تیذعت هژ را هد سوک چ اقرب ندل.هع ییا لآ یا نجرلاد,۶ ن ےل اص هرکص

 نوک زکس نوا ندناوحد هدن-س ضرا هشک ینا ن دحو ی دلا لتقو

 دن س باھا ن بح ندنفرط ن ایس هن رب ب وا وا توف هدنر ورم

 بودا عوحر هنرلتالو دنس لولم هدال وصو ی دنلوا بصذ یسلاو

 یدایا لوزن ه رانکی غامریا نارهمبیبحسبهداب انهرب رهادن هبسرح



) ۷۲۹ ( 

Eهد هر ول 72 و یدلوا تاحوتف ےظع هدر لح رس ا  

 لوتقم هدنلا كح جاح قوكلادح وبا ی دسالا ماشه ن رببچ نب دیعس
 هت رقس ناک ییعشالا نا جاحامدعء هکر دشاواو یس یدلوا

 نیعد هنروما یتاشیعو تاق کے هکتار كلا یدیعس كم دا نود

 ید لرهرس هدک دتا حورخ ندتعاطا هحاخثءتشالا نا هرکص ت وديا

 یرسکلا هل ادىع ندلاخانواصلا هب دم رکم هک وراو لر ا هدرلتالو

 هر ودنکییابحا هدعب ی دیسشعا مارآو ثکم هدنا هصاوا یسلاو هکم

 زارو هک لع یرمغ ند همرکم بوک هدنراکدتا یاکن ود زکحا رارف

 دلاخ تفاع ی دلوا مدق تباثت بود مرونات وا ند ی امت قح م هدیا

 ن یش نساکا جاع هدقداوا لصاو ی دردوک هحاح ب وتوط یا

 ی در و تاوجود مس 5 لوس ی قو لو بس كج ود 0 شیت

 ی م ایا ی 0 دنروصو دروس 0 دک دد مد هدا لتقف حس ۳ هما حاج

 هدنه کس بودا صا حاح یدد مرواوا لیکس یک کو دتا روس

 هدنک ادعا ی دانا لیلهت یی شش سار هرک جوا عطلادعب رل.دروا نب وي

 لقت ه-م رغروما ضعب هدنلتف تاق ی دلبا ملکت مف یداه-ش هلک

 تازاع ندمک قوح جاج هدعب ردلکد جک یر ڪا نکل ردششاوا

 هدرو رم ا قلا هد اورر و نوک ق رق هدعتاورر شا نوا ی دئوا

 ی دانا عفر ك دلاع ةن شخ دوحو جد كا اط لوا لاعت ق>

 نوع ی هللا و دعا بوذا هد سافت ب ورک هزوُسود لوس هے دووآ

 هک ردب و مو)یدر دادا رف وید (ربج ن داو یل ام )جا ج بو دل دابا ل تق

 مرا وغاقو بولوا ضراع تااحر یکن ونج هجاختفو یب داروا نب وب "
 بولاص رسا ی روغاق و لدرس ل هک نالوا هاب یدتا دارد ود

 هرک صا دلا للرد رابدراهیح ی زر وغاتو بوک غانا كرد دراو ۰

 بیس ن لو س هد هرو رج هتسو یدع | لتقف ف دیک هکلوا كالھات حا

 توف یدلادج وا یشرفلا موزع نب نارع نب د اع نب بهو ن نزح نا

 دوخا هدنر وص هن کیا ندرع تفالخ ر ددیس كنيعبات هل اب ی دلوا

 ارس هلو و یرهز هکر بد یازوا ) ر دشغا دلوت هلاق هنتس یا هنا

 هدقدتلوا لاوشوبد ردعک هه هدانز ند بس هح ا دآ ککد شروک

GOD ) ل ( 
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 رهاوحو نولا قوجو حد یی رهشاه رب و جربک ب وراو دج هدب
 یسل اها هلکع ار وهط ط# هد هیس رفا هد هر ول و ا ی دلآ نیدع

 ئ دانا امد ب وعیح هب هبطخ یصن نر یسوم ی رلکب توعیح 4 ۱۳ تک

 هد هبطخ ب وړا اعد هدنعح نیس ومل ما را نو لعءب RÎ كعا

 بوبد لک د ین امز كلا یدع هدنرلکدید نکیدتیا شومارفیکعبا داب مسا
 یدابا ناسحا رومغ ر یلاعت قح لاحرد كحود هب وب یدشا ندرمنم

 هللادبسع نب بیح زی زعلادبع نی رع هليا یرها كدیلو هد هروب نم هنس
 هب رقرپ یغاشا ندنشاب هدنوکق وغصرب ب و روا یبعمق ىلا هرب ز نا

 من بودا فبقوت هد نسوق ریس نوڪڪ نوتو یدر دک و دوص قوص

 هسوک رب هز زعل ادبع ن رع هک دنج ر ھه دعب هللا هجر یدلوا توف ندرت كا

 یک تروع شلوا تو حس هکوصعم تولد رد هد وب باح هیلناانت

 هرکص رز دم رس هوفهو دزد كزب رعاا دبع ۷ رگ صوصح و ی دردا دان رو

 ر هکر د-ثلواو یببس یدانا لرع ندیم رح یز زعلادبع ن رع دیاو

 تاع هبت ص لام ڪڪ قارع لها یس ا دنسا دعا و و-ط كح ایج

 قوا رادربخ جاح یدلبا مالعاو ض رع هدیلو نغیدلوا هرزوا تةثمو

 قارعو ر داکحد ر داو هطا رو طضص ر دفیعص ه دود رگ جد لوا

 هلوعموب ردرا ءا الا هر هد دمو کم توراو ارشا صعب ندنسلاها

 نییعتراءدآ طباض هنیمرح ردا ثار | فءضو نهو هتنطذس نایش روما

 ینایحن ناعع بودا اغص ادیلو هلک عا ضرعود ر دکرک قوا

 یدلبا لاسراو نییعد لاو هر هکم یی یرسهلا هللا د.ع نیدلاخو هر هندم

 ندنایعا هد هرص)د وردشلوا ج رمادلولا 5 زر علاد۔ڪ هدهرول نح تین

 توا وا لخاد س هس ترد ناسعط هدعب یدلوا توف کال ام ی سنا

 یشادنرقو ی دلبا حق یب هیکاطناو ارغ همو ر دالب دیا ولا نی ساسع
 كاللا دبع نب هاو ی دلبا ارغ هجنراو هب هل ارغ دیلولا نزپ زعلا دبع
 رادعهر ندده كلام مس الا ی دجویدابا خخ ف هر داس هدنرابد مود

 هن غرف ب ودیا ازغ هن را راد هنافرفو شاش هسنقو یدلبا ذخارا رب

 ر هدا جن یرلتالو لوا هدو یدراو لد هت اشو دن ندنرا رهش

 ارارک ی راکرتو ی دلبا حت هرمص احنا دعب جد یتا بواوا لصاو هلباک

 هنتسوب لصاطاو ی دابا ناشد رپو هدنکارپ نرانیعج بو زوب ارا رمو

1 
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 نوننآ لاقتم كم یللارکصادقدناب یدروا شنا هرات لوا هلبلا یدنکب وید
 درح دزب یر یو 3 دعانغ ین دلا هدعفو ك هو یدلاق بوس زا

 ندناںودبا اد-ها هدیلو جد لواهحاح> یتا 4ک دا هبراجرب ندنل د

 ندزس نب هک ی دد بودا عج یدنقرعس لاها هسنق ید روغوط یدزب
 ندفرط هدنقر م” هدتلا نکا ملکدهدنباط یش هداب ز ند زیلوق نالوا مدقم
 یرغ ناخ كروغ ىھاشداب دنف رس مرح الف ردک رک مسقار رکسع رادقمر

 بصا یلاو ن دنفرط یا نب هللا دیسع یشادنرق هبتق بودیا لعن هلع

 هلباروماح لا هدک دا دار كمرک هدنفرعس لرشمرب یداباهتش بودا

 ندقدوروف رکا ریونذا هثکم هدرهش ههبوروق روءاح لوابوریدتا متخ

  یمدرب دوخاقاګر هدنرزوا كرفاکر و هللا لتق ناما الب هسرونلکاهرکص

 ندقدناه یراوش هعاقو هلبا لتق هلبا تلا لوا یب ودنک كسرواو یتالا

 هناورهو ره بوجوک هبیتق ه دعب هلا لتقف هسرولاق ےک هد ورا ندرلنا هرکص

 لزع ندسادنا قراط یس هل وک رص نب یسوم هدهرو نه هنسیدلوا

 هدنشآ ملا دعب بودیا لاسرا هنبرزوا یرهش هلطلط وا امدقم هک ی دابا
 رهاوحو نوتنآ قوح هد ززوا یدیشلو نسهدام كعءالساا هيلع ناعلس

 هدنام بولواتوفدیلو لوصولالبق نکل رلیدتالاسنرا هنف رط هغاخ یدیاراو
 هنن رب كقراطو ردکح هلک یرکذ هدیغاشا یدلوا لصاو هنایلس یشادنرق

 هسلدنا ترغ سلا یسومو یدلنا بصد یز زعلادبصع یلغوا یسوع

 فارطاو حت ی دالب یرض دو ییاضبلا ةد مو ب رهش هجاب توراو

 راددلارلتعنعو ررعساو رار هصن هت بودا لاسرا رارک عو راهتح هفاک او

 ةت یدک نالو ند هل | فح و لا یصع الو دعدال یسود ه دعا

 لید هدنعلقا ده سالان رج ییغوا یسهحوع كجاعح هدهرول نه

 هت رفس نانسدنه حاعح یروب نم یدلبا حح یرالع یربغ خدو ینیرهش

 بوراو یدبا ناوج هدنشان یدب نوا تقو لوا زونه هک یدیشعا نییعت

 یدی یرکی و رکسع هیاهن یب هدناب هکیداوا ق الم هرهاد یهاشداپ دنه
 رهاد یدلق مزهنم یرابد_:ھ یلاعت للا هللاعلا ددد سد ید اراو لزق

 بونود ورک ها رکسع رادقفرب « اشداب قعاوا هصک یدحاق
 ی رکسعو لوتقم ی دن ک هد هکر دم ءاسشنا یدلا هیاتروا ییالسا لها

 راپدلیا لف نر مکاو بیقعت یرلنا مالسا لها بولوا مزیت



( ۱۷۰۰ ) 

 نکع هلغ یک کرک هسلراو هنب رزوا دفص لها هلففلا ىلع رکا هکیدید
 ین وید مروروا کون وب كسرلیوس هپ هد یزوسوپ رکا اکا هببق ىدا 2

 هليا مدآ كی یرکب و رابا یلس# ن, نج رلا دبسع یشادن رق بودیا هیبت
 یدشرپا هلبارکسع هیت ندندرآ ید یسودنک بوردنوک هنب رزوا دنق مس

 تعاصهو توطس باب را ردقهن ندا رعاو كولم ءاننا قعلوا رادربخ كارتا

 رادربخ هبت رلب د روپ هن دص نوځش ېب هتف بودا باتا هسااراو
 بودا بانا هلا مدآ زو تنا ندرارداهب رادعان یلاص یشادنرف بولوا

 هلا هجک نکر ک نشد ی دوق هیوصب كولب چ وا هدلوب یرلکج هلک كرنا
 هسلا نالوا هدنرارزوا بوروک ندجلف هلان بوقیج هنب ررزوا هلغغلا ىلع
 لوا هلتباب یمانغ یرلق دلا هبتق رلیدسک نی رلشاب ورلیدابا مانتغا یب هحلساو .

 ردب راکدید دنفرعس هکبدشلقاب هنیرهشدغص هبت هدعب یدلبا ماعنا هنازابرسس

 دنقرعم هرکص راد ابا لادسجو كنج میظع رانوک جاقرب و بصن راق نج
 كراکرت نالوا ند نههغناط مزب هن اکب نمس هکیدردنوک ربخ هب هبیتق یهاشداب
 تورا یرامع بولوا لایضغ هبیتق سپ نسروساوا بل اغ هللا ی دادما
 هر ارلد و هن ارش هب هعلق بولا نرارداهب برعو یدید نس ده راف هک مس

 بودیا دس کودک ندورا نکا رایدجآ دکر هلبا نجم” بودا موجه
 موم هخ_ را رزوا رافک بوجآ دکرب هن یسترا یدلوا نکم لوخد

 و9 ناو هترا تاجات رافک هلبایراسا قیضن هللا نارابرتو
 زوتوا ید الحاعو « رزوا كمرب و كي هرک زویکنا كب یکنا هنس رہ ہرلتا

 یروب زورز نالوا هدراهزانعش و هدرلتو لوقسآر كی زوبهدتاوررو ك

 هرهش هیت ووا عضورینهرب هدنجتاو اخ فیرش عماجرب هدرهشو بوریو
 ه دعاسم هلص هلبا یطورش كا لکا ماهطو تئارقو هبطخو لخاد
 هرکصندنسانب فیرش دجسم نواوا هداد اضر هنس هلج كارتا یدلبا
 یدوخوا هبطخ ورک هرهبش هلا مدآ كي ترد ند زرداهب رادمات هسخ

 نب روپ زو ب: زنالوا هدنرارزوا بودروتک یراتب ه دعب یدلیالواتت ماءهطو
 كرلنا هبتق هرکص یداوا نغ مظعر رلددلبا عضو هنب رزوا یرب رب و ذخا

 تولک یرلهاشداب رلیدلشاب هدادرفو هلان هرفک بودا ما نسهلوا قارحا

 قا رحا بودیا افصا میا ردراو رلءرتعع يکسا هدنحا كرلنوب هپ هبتق

 هللا مس و یدسهلاق تویلکد هبتف ید د رولوا لاله نقاب یرتنا ار ز دلتا
 ۳ سل

[2 4t. Sidi belas ih 
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 ند ودنک هقراطو یدسلبا مالعا « رزوا یا حت یدنک نفر طدیلو بودیا
 تک رح ندلح كغ دلواو ررر بوتکم رعمآ تاتع نوما کو دتکز سنذا
 هدنعیا نب بیبح یدراو هسادنا هلا یرکسع بودا هیبت ويد ها

 هرصح و دحو زا هعلقورار هش هت بودا ت ۸ هنس چ اقر یدا ریس هي

 رسا هراهنیو لتف رفاک قوجو مانتغا هسفن ءایشاو رهاوجو لام رلک

 مور هلا دیلولا نب رع یسهداز ردار كن هاسم هدهرول نه د یدلنا ذخا

 رلیدل وا لصاو هالحاس هنط:طسق حلخو حتة ب ره ش هسوش هدنکل ۵
 عانتمایسلاها بادراف بودنا حف ینو شو ناموس سم نب هت كلذک
 بودیا ریه ییهسوآ مان نجرلا دبع یشادنرقو یدلبا قارحا هلبا یرلغا
 بور و لام رفاو اکا نوخرط یدردنوک هن رزوا ناخ نوخرط هد دفص

 هدعل ی داوا قالد هن ردارب هداراګ توود نجرا دع یداوا هخاصم

 ضرع بودا لو, هب زج نس بولوا عج هنشاب كاوخرطتالو ییاها

 یناخروغی تم هنر و لرع تولد کرک هاشداب یک كنسەزب كل دنا لاعاب

 كر لوب هیات بولو د نددفص هدتق هدهرول ناس هنب رلیدعا بصذ

 لاوعا ےہ طع 0 ینبدراو 1 دوی یخج بودا تعزع ها دصق یهاشداپ

 دوع 0 اق نی ۱ هلا د یعو اتو یراوح ن نکا تان واادهو

 قم شو یدلوا چ E E هد هرو نه هتسو یدناوا ملص

 هدعب رب دنک نداد رارعاش مان لطخاو نغم سپ وط نالوا لثم برمط

 حف زدعاق رفاو ندمور دالب هلسم بولوا لخاد یس هنس چ وا ناسفط

 مور دیلولا نت ناو و ی دلبا مجد یهیطتسعم لولا نب سابعو ی دانا

 مزراوخ هدهرو نه هنس یدلوا لضاو لده هرج تودیا ارش کاک

 كنشادنرقو یدلوا بلاط هحلص بود ضرع انادهو لامرفاو هب هستق هاش

 یدی روببولآ نی رکسع هبتق سیدلیا دادقساندنا نوا عفر یداسف
 هان الو كرو ص هبت هرکصندک درب و یرلیش یودشا دعو هاش مزراوخ

 ی ود دګو لتق مدآقوحندنرکسع كلا بوراو یدایا لاسرا رکسعرادقهرپ

 بواق بور و هتشادنرف ینا رابدلبا ذخا هلبا مدآ كب ترد ندنتلود رابک

 هدند را نکس و هدنک وا نکہ كل رسا لوا نوا بعر یاقلا هیادعا

 ماع یرلثداو یدر دروا ن رلنو- هدنراسدو نیم د نس هت ادرکب و

 اکا هسیکرب ندنسا رعا كم دبا دارم كمك تالو بونود هرکصفدکد ا



( ۱۷۰۶ 

 ناسمکا نکل هم ر وک ینا دیلو هک مدلشاب هکعلبا ہرا ف رط ی رشو
 نیم ولا ردا لی هدکد ید ردیعیسلا ن دعس هج ول رد یک وب تب وروک

 كنا ن دلو مديد یدردا مارکاو ماف هسا یک و دلک لرکبانح کاردوا

 قیفح نیم وارا اب هکم دید نی یدب د مرولبت نقف اوا یوادع ء رازب
 یدلبا عورش ها هندو | كنادیلو هدمکیدلبا زاغنآ هکعا ان اکاو ردهلبوا
 ندنفرطكنا یزوسوب ردمدآرصبلا فیعضر لوا نینّولا ربماا هکمدید نب

 یر رک ردتعراو کا نالوابسات» ديو مدیا شعد نوجا راذتعا

 تك ررر هدعب یدعامایق بیسم نیدهسیدرو مالس بوروط هنرزواو

 هة مدآ وب هرع نکردیک و یدتک دیلو بودبا لاوس نیرطاخو لاح
 دلو هرکص یدرو باوج ود نیتم وألا رماات رد هل وا رع هدک دید ر دتسات

 هبطخ ی دوفوا هیطخ ب وقح هن ریتم كللسو هلع هللا لص هللا لو-سر

 یدد ر د-شموقوا هبطخ هنوک وب ناعع بودیا مايق ابناثو سولح هدیاوا

 یک یسوتروا هبمکه فب رش دجسمو ماعناو لذ نونلا قوج هب هنيدم لهاو

 هن دم یدلوا توف یدعاسلادعس ن لهس هد هرو نح هنس یدتروا یروا

 . نيد كاسو هيلع هللا لص هللا لوسر بولوا ندمارک باصاو نادت لاها
 ندنسهلج كمارک باها هد هرونم هنب دم یدیا هدنشا شب نوا ه دنراتافو

 كن هلسءبولوا لخادیمهنس کیا ناسهطهدعب ردرلنو نالوا توف هرکص

 رهعلقو رره بش هڪنو ارگ هنکلاسم مور هلا دیلواا نرع یسهداز ردارب

 ۵ رلکاام یاصقا ن دعالسا ناربش* را مو یس هقباط مور بودا ذخا
 هادن الو شلادنا دا ز نب قراط یسوادازا كربصد ن یسومو رل دابا رارف

 یهاشداب كرادد لوا یدیا راو رکسع كب یکتا نوا دا یدلبا ازغ

 بوزوت یا قراط یدنآ هل هاب باتو چ یدلوشراق یرلنا نونردا

 هک رد ڈ ٤د یه ذ یدلبا ذخا تخت ل وا هلجزا ايشا قوح ندنس ودرا

 هر رج یدیا یک ههط ندنفرط رص ن یسوع یس دنفا قراط رول ص

 دادما هساکعا رو۔ھظ یعسدر كنودنک بوزاب بوتکم اکا یکاح ارمضح
 راک:رف بواوا لخاد هسادنا "هرب زج ندنزامو هتس قراط سد یدتسا

 د یبهبطرق دالب بودبا تصرف زاهتنا نکیا ل وغشم هکنج ه دن رلکوا

 ر رک هیاسوم یصوصخ و قراط یدلبا لتق قدرذل نالوا یهاشدابو

 دسح هت داوا قفوم هتشاب زکلاب قراط هلرلج حرب هلب وب یسوم « دک دلبا



(vr) 

 هرزوا تدش یسهرصا# یدلیا لتق هلس هلبا یعابتا رغ زویید هللا یرماو
 یدیارلشعا نایتسا هرکصادنراق دلوا لاله فرعشم نر روصح بواوا

 یدعاا دخا یش ق وج ندن راتاو ذو دالواو ایشاو لاوما ك رلنا هسق

 هراعلاطهر ؟سندک اف زر مش دعا نوع لرا لاوءا هد هروب نر هتسو

 هنر ز واو حی زا یدلا راو یسهریثک ن وصح بولوا رهشرپ هکی دراو

 رابوڪڪو ز رهش رفاو هدنا هک ید راو هيا ران ندنا ب ودا بصن یاو
 هن رزوا هرکصندک دنا تعاطاو نایتسا بوقیج یهاشداب كنایدباراو

 ی احروح تو راو هد یی یدلبا تصد لاو یر ندنعا-ا ین

 تو د: هد. یدلنا بصن لاو ندش طو دحا دن كنه اشداب
 نالفبو هثناج یرهش ناهمس یوقیج هرکصن دتماقا نوک ریو ید رک

 هدنرعا بولوا درد برر هدنرزوا لو یدلوا هارور هنفرط یرهش

 ید رارد وی ءا هثع ان را تواوا یرلظفکسم هدناو هعلق نیتمرب

 ناعتسا بواک ناحوزیه اشد اب ناصحس قحراو هن رغادن رد هبتق

 ید ر وناما هل ط رشلم ر و رتس وکی نا وب كن هعلق لوا اکا هبتق هلکعا

 حف هعلق و رلب دراوتودا لاسرامدآ رادقم رب هدنكا هک هر هعلق هلکناو

 هدن رد هتف هلکعا رارف یسادعام رل دے |لتف ی درک هکتندنسلاهاو

 هج د را كنهاشداب تالاع لوا یناجرادبع یشادن رفو یداک هلاک حس یورک
 هدنرلنا بودا همهایآ يکياهدنالفب ینا بوراو زج رادع یدردن وک

 ت وراد چ هلا نامایرلنا نج رادع هلا یرلغ |ناعتسا هدقدل اف ی رل هرم خذ

 لوا تلذک ید وک هر هم ق هلا ىلا عو لهاو را هسک ر فاو ندنسا رھا

 ٤ا هنس هلج هلا یرلعا دار عسا ند هبدتف واک یس دهن كن رلهاشداب كل

 ا د با نییعت و بص) رل بلاو نداق رط هن رلتالو بور, و ناما

 یارشا هدک و رگ هی هنده هلا قان فب رش ج دلو هد هر و نه

 ل الجاو مار ۲۱ هرانا جد لوا 1 هلا زن زعلا دبع ن رع هیدم

 هدک دانا دارم كم مک هبیوت دعه ب واوا لخاد هر هن دم یدلنا

 یدلاق هام بک ئ رض ندبسم ن دیعس هد و را رادتا هل یدو

 لوا اذه عم یدیا راشم هدا تراسج ه یک هکعا حارخا یتا ار ز
 ہد دیآ و یدزعا مه رد شش یسابل نال وا هدن رز وا هدن ورک

 داشان هکعا اعد و دن _ابق زار رب و هکعا رود ید کک تو رک

 لی ون نداح ینیدل وا دیس یدل و نب هکر دا لل زی زعلا دبع نب رع



( ۱۷۰ ) 

 هکر بد یھک یدیا یرادرسلرکسع كولبر ندنفرطجا> دڅو ید ا لق

 نورحهدنزارا ولید مرهم نب رکسع# روح ی ارا هبینق هد هرو هنس

 ودشعا ليصل رب رج نبا وناز واز وس هسناوا لق هک یدلبا ناب رج هرشک

 بو رو نهر هب هبیتق نوخ رط یهاشداب دغصه ذ هر و نه هنس هنب
 یهاشداپ رتو یدلوا ملص هلا یطرش كم رب و لام رادقم رب هنس رهب

 بودا دادفسا ندک ارلا فئاوط نالوا هدفارطا ءاذخ نادر و
 دماغ ندادتا بودیا موعهرزوا مالسا لهاو یدلبا ادب تعج رفاو

 هدعت یدلبا لو مدآ هر ام یی ند رلتاو هبلغ هبت ه رکص نکل رلبدتا

 یهاشداپ دفص هکر دتشاو یدابا عوجر هشالوبودا ناذیتسا ندح اعح

 و ود هسرپ و یشرادقم رب رکا ردیک را زس رخراب رع وب هکر ك ولم
 بوئود و رک س شعد رسا ید كم و رداکد هاشدان هدتفو را ردیک

 ضعقن د كارتا فناوط نالوا ملص هللا هبت كجتدما تع زد هی را رزوا
 ادب تیعج مظعورابدلوا داحاو قاغا تسدكب هلا بودبا دهع
 ٠ هببتق بولوا منهن هرکص ندکنج رل وک جاقر هلا هدنو هد راه لواو

 دز هد هروب نه هنس هنو ید ر وک ندجلف مدآ هاهنی ند رلنا

 بوجاق ندننادنز كجاحاللا دعو لّصفم یرل-شادن رق و بلهلا نا

 نيمأت ندن رش كجا یرلنا نولس ب ودا الا هکللا دبع ن نايا
 كحاحات ردشلوا لیصفت هددیاهذو هاد یر اکلاو رارف تیفیک یداءا

 یدلوا لاو هقا رع ۵ رب هرکص تور وط هدنناب لر الس دن رب ۱5ت اله

 زر نعلا درع یسهداز ردار و رسم تولوا لخاد یس هل سر ناسعط و لود

 یاو رم 5 دج یسهحوع هد هر ول عود دیلوو رلددتا ازرع دی هفناص

 دالر لسم یدلا تصد نولس یاد رد هن ر و لزع ند هر زج

 یدراو كد هپ اوالا باب ندنسحاوت ناب رذآ ب ودنا ار هن اتسکرت

 بودیا ارغ هبرفم دالب بص نر یسوم كاذک یدلبا حح را رهش قوجو
 رار رادتم رپ بولوا لصاو هیرغء اقا بودیا حف ز هءاقو ره همن

 نرخو قول د رو الصا هدنکا ب واوا انب راثآ هدنرال صعب هکرد روک

 فرط ورک هنکلام اکر هو هد هر ول نح دتسو ید ر هسک ید

 هد هعلق رب تبق اع یدلسشاب هروعسح یک رن یهاشداب لر ل وپ ف رط

 مالعا هنف رط حاحو ساحو ذخا ه رکصاد هرصاع یا ییا بولو

٠ 



( ۷۲۰۱ ) 

 یمآ باتع وند كدردنود زو ند دواک در ندنذرط حاخ تقولوا

 نروص دستو شعا بلط نی ر وص كن اراشو ید ر و کس نوتکم

 هکشعد تواک ب وتکم رارکت ندنفرط حاج هدک دعا لاسرا ب و رد زان

 هل | راقفتساو هپ و هک رلهاذک و تع رع ه رز وا ارا بول ود 3

 تکرح هرز وا ح و رشم لاونم هبتق س تبا شب و ر وب ندلح نالفو
 بودا ذخا مانغ ےظع و رسا ناوسن و لتف نااج ر و می اراو

 لا لارا نالوا هدنا ب وراو هن راف رط ناب رذاو تاون الا تاب هدعب

 نردلاخ دلو هدهنتس ونو یدلنا حح زن ههلقو را رهسش ق وج ولت اقم

 هو ی وسط هیت هلآ یرما دیل و بودا یکب هکم ن ی رسفلا هللا دبع

 ندنبآ قلخ بوسةیچ ذی ذل یب وص ی د ر دز اق ېږ وقرب هدن وج
 نالوا مرگ نب یالوف جد ل وا ندطاص ن رع یدقاو ید رار ول وص

 هد همهرکمزھکم یرسسقلا هللا د.ع هکمدتشا هکشهد هک ردا تناور ندعفات

 بصن هش رز وا ییها كمدآرب سانلا اما هکیدید ب وتیج هنر ز واری
 زدک وس ا وسر یکید ردن وک هرلنا هسخ وب ردکوس یهغیلخ ی ودتا

 هلا لیلخ حه ارا قیقح نکیدبا هیلب نب دل وا لو كن هفسلخ یکیلوب
 اةستسا هفیلخ یدنل وا یس هلا جاجا ى بودی افستسا ند ىلاعت هللا

 ی وق ییید زاق هدنیښ ند ز وسو یدناوا یس هلا تارف بذع هدک دتا

 ندنابتشتسو رار ر ونک هپهکم بولآ قب وص كن ويق ل واو ید ردنا دا رخ
 هن رز وا معز هک ید را روق هنا قبر مز هدنګا ضوحرپ عونصء

 یدلاق یراثآ هیلکاب بوتاب ی وص كنويق لوا هرکص هلوا مولعم یتای فف
 زوسوب ردج رغ دانساوب هکر د رثک نبا ردلک د مولعء ینبدلوا .دلح هنو

 هنس زدنعمد هللا نیلی وس بواوا نعضتم یرفک هسدا كچ رک رکا
 یدن وا حد یر هر رج هق ربم د وخ اب هقر ورم و هل افص هد هر وب نه

 هتلر ژ وا سرت یلارق كنرف هليا رکسع رادقهر یتلغوا مصذ نن یسومو
 یس هتسرکسناسهط هدعب رلیدایاذخا تیالوقوحو هبلغو هی را بودیالاسرا

 لتقرفاک قوح وارغ هم ورد الب هلا س ایعیسهدازردار هلن واوا ل > اد

 رعلا بحاصیس هقناط مورهد هنس و ورایدلبا ذخا عانغو حح نوصح قوچو

 یدلیا ادها هدیلو یر ول نح لارق مور بودا رسا یاسک ندلاخ

 ییهصءص نرصاد یه اشدان دنبمساقلا ن دم هدهرو, نه دیس هن و

E) 09 
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(۷1) 
 هک راب در وقدارفو وبرغ هب رمر موق فارشاو سا هوجو نالوا ندراب رغو
 هکرد و ص) یدلوا هر شم هلو هءاع هللا لص هللا لوس ر تافو وا

 هدنراک دتا مده ین راوبد نالوا هد نسق مس بداح كن هه دص هشداع هر

 نکا راد شود هفوخ ود ردمالسلا هلع یب مدق بولوا رهاظ قانارب

 عورش ها هدا یداوا رهاط ینیدلوا یل رش مدق ره ترموح و رص

 بر ںا اضرعوالوطیدیثع الا سرا تاہ#و هلعرذاو دءاو ی دنا وا

 هيلع ین ربق ساید )وا ساسا عضو هنبرشدصس* هرزواقلوا نوشرازویکیا

 یراترمض> ببب دسم نب دیعس وااو دج“ لخ اد نیم نینهشو مالا
 ندنسهمل وا ذاا نسخ كرف هک اب وک یدلب وعزوس هم ي صعد هدهدامو

 هدنسانب ل رورپ نرم ا واز نعلا دمع ی رگ لصاطاو را دا ق وخ

 (هیعاسم ههارکش ) یدلبانییزتو بدتر” یک کرک و ماعهاوتةد هبن رع لاک

 هدناب كعا رفح را ویفو را هراوق هزل علا دع نب رع نده رط دلو هنو

 هک ندشب رق فارشا ب ودبا مج رع هدهر ود نم نس یًللوا دراو مما

 رز وص یسا ند وات تاذ هد ھم رکم فکم رلد دنا کس هل ر رک

 ندٌّسلاعلا تر ززعلا لع ن رع هدف دلوا لصاو ی رج جددا وا ناوا

 ف یدغا را ر وتلو یدا وا عداو هدأ ود رح بودا اقسنساو 5

 یدلوا توف یزالا سما ۳ هللا د.ع ندمارک یاصا هدصج هد هرو نح

 هلع كاذک رد رات وب ییاعصا نال وا ت وذ ه رکصاد هلج هدنیاقا ماش

 ب وا وا هداز ندهتس زوب ین رش نس یداوا توف یعارطا دلاخ ن

 زد رانو نالوا توف هرکصا دنس هلج گم حر مارک باعصا هددق وک

 ساع ی-هداز ردار هلا اسم بولوا لاد ی هس ز وعط نا هدعا

 هر وعو هیر هسو رش مط یرفاک ق وچو ارغ همور دالب دیاولانبا
 ربسسا رفاو و عانغرفاو و ذخا را هاق هعن جدو هبل وقو ملو رهو
 و فساو دعص دال سم ی هتف هد هر ول ص و را دشا تسدرد

 بودیا كاجو تاقالع هنن ركع ك رت رفاو هدنا یدلبا ارغ هغ رار زوا

 تاق ال هثیمج ےظع ر تاکرت توراو هنر زوا اراخ هد ید ز وب
 ید ز وب هم بودبا هلناسقم ههکیکرا نوک یکیا هل رلنا هداح مان ناقرحو
 مطع بودا ص هن رز وا هال ناد رو یهاشداپ ارا دم دف هردص

 یدلک هو صو یدن ود هر ورک بوم هل وا باب رف-ظ نکل تب ودا كن
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 چی ۴ 5

( ۷۲۰۹ ) 
 بح اص كکللادیع بول وا یس هل اځ هدماش كل هصرق رددا وا توف

 ی یسضاق و رمو هبءش نب هرغلا نی : ورع هد هفوک و ی دیا یرس
 ی الصف توت وا روت نم نیل دطدت یل مش یوعد ادعا هک ر مدد سس

 هدو ثیلهام هک سا هل ید اه راکشبا سه رسو یانآ لو

 تو دا ا یخ اق هب ه فوڪ یت ارع ترشح هرکص ر دڈع“ر أ

 نر ه لول رلیدلوا ناثح "هضور نامارخ ی دلوا راداپ ےس س س٤ 1

Eاوط دیلولانب سام سس هداز ر دارو ےس د تولوا لاد یس هن«  a 

 مالسالها یذلوا كاج یظع هدنا بولوا هعلق نیتهر یدلیا حق نسهعلق
 ندروشارب راک هرکص رل او هر هسنک بودیا موه هن رزوا رافآ

 هدر ىرغنديع ملز رګ نیا هدننابو سابع هکر لدا موه هل وش بوع يح

 یدید هللا ادن هقاخ ود نارفلا لهاا هزب ربع نبا سابع ی داق هسیک
 هرم اه ادعد ورلب داو 4 هواو یرافک بونود زك ق اد هدک د-2ا هل وا

 ج اشدات لاک ر مت ر هبت و هدهروب نح SE یدلوا بسته یک

 یدبا وا 0 كنهاشداب نوح E رزوا نی وناغدروک نالوا

 ی داراو یرک تیتر ك- زویکیا ندقناوط یرغو هناع فو دغص لاها

 نس ەك ب ولآ رساو تعصب قوحو ی دزوب بودیآ كاج م کع هارلتا هست

 هدنلا كت همت اربن ی هاش داب لر تفو لوا ی 4 نداق جد

 هزب زعلادبع س ر ۶ نیدلو هدهر وب س و A ۔ یدبا هیس هل تولوا رسا

 هدنفارطا لاسو ه-.اع هللا یلص هللا لوسر رسم هکیدر و و٥٣

 قط الم راسو قاتلا دعو مده یاره اط ح اوژا تو نالوا

 تاره اط حاوزا توب هيلا قطاو ار . سا ندن اهکا جد یو نالوا

 هدنرزوا ی راو بولوا عونصء ندلح درج ولغتس قلاو كحوک هلج

 هلا ج هدک دتا غیلبت هملخ یتنامرف لدیلورع یداراو رلهدرپ لوج هنهک

 تود و نالوا بس انم تواک نارک صوصخوب 4 هس رە لها هوجو

 بو روک هللا لاحوب یرانا حاحو راوز هکر دکعا كراهلاح یلع ی هکرابم
 ندا د تفا هلهجو وو وا بس هضارعا ند هوند فراخز هول

 یراکدروک ب دانم هلرقا ناو عاججا كءارک یاهففدیلو سد رل هلبا عافتا

 رارکت بوم وا دم دوس نکآ یدلبا مالعا هند رط دلو نهدلوا ۳ مک

 مشاهونب كنا ترشابم هم دع یرورضرع هدد داوا دراو یطد سا



) ۱۷۶۸ ( 

 كع دشا نعالک كنا دبتق ردقهراو هن رهشورع بولآ یرکسع نالوا

 ن رارمض هدسلحم لوا ی درودروا نب وب ب ودا یا ههایسس یال

 یی هل اکم و هکیدید اکا هببتق م رج الف ی دیف ودرفر یربغ ندنبص>
 كج هدا اشفا هقلخ ب وراورححا ی رّعْساا ہے تو یربغ ندنس

 كټ وب هدنقو هل وب ارز مرر ر دنوک هج درا لرذ ید یس كس رولوا

 ثاریاروف هنتمه یوزاب كفلخ قلوب ع وش هدنسارا رکسعزوس یک
 ی دلش اب کچا ضرع هکنح یرک-سع ت وقل او هبتق ه دع رديأ

 كنج هل ارمخ تعاصمو ركنا تربغ تاملک ب وراو هسنب رانا كرل رادلع

 لامک لاستقو برح هرات بول وا نز ه بز ات ههابسس ناب وج
 هنفرط م السا لها حف ےن هد راهتا قصن ی دلوب لاعتما هرزوا
 رلءدلوا ناي رپ و « دن ڪک ارپ كابان نمد كاش اخو سخو نازو

 ندنراکدتا ربسا نیکو لتق نیک كنب رلکدشریا ب ودیا بیقعت مالسا لها

 یرهش ب وشی را هبتق هبا یرلغا نصع هرهش فویشلا ةن هرکص
 هدن| هڏ رلیدلوا هخ صم بور و لام مظع كحدا زاغا هکعا مده

 هدعد ی دلبا بص لاو یب تیک هن را ر زوا ب وار مدا رادقمرب

 بص هنر رزوا بودیا نایصعراکر هدکدتک ب ولب ربا قاوق شب
 هب ورک دستو سپ راب دک ن رلنوروب ك نی یو لک ی لاو نالوا

 نی رانوا رد اق هکنحو چ هرکص ند هرص ا۶ یارب یب هعلق بوئود

 روکرب هک ن رلکب نالوا بیس هب هتف لوا ی دلبا مصا یلافطاو لت
 ضرع لاه ق وج نوڪ ا صیا# ییسعن ی دلیا د-خا ی دنا فیرح

 دنکی مالسسالها یدروا نایوب ب ويعا تافتا هبتق نکآ ی دلبا
 هل اب ت ول وب خسو دز "ین اواو هعص رم "یلساو لام هر اهن یهدنسهعا

 فلاوط ییهیظع لاوما لوا هبتق راب دراعیجربسا قوج و رلبدلبا ماتتغا
 هدعاسم جد لوارب رګ بوتکم هتفرط حاجهدناب قئلوا ماعلا هرکسع

 لاک هی هيرا هلتثد ب وديا بنک لو ی رک ع مالسا لها نیکعا

 سان رب رعلادنع ن رع هد هنس وب رلیدتا لیصح تردقو تود هر

 راشم یداوا توف ییاهصلا یلساادبع نب هتع ندنابعاو یدلبارجح هلا

 مادقم ندصج ناکسو مارک باصصا الذکر  دشلوا لزا هصح هيلا

 تب وذ ت هص ق ند هنده ء اهعقو لع الاغماما و او برک ی دەم نا



) ۱۷۰۷ ( 

 میظع هلا هدنرافدلوا سلاجو لخاد هنب روضح ب واک رلنو راب دبا تباث

 توعد ن و2ا صوصخرب یزسن هک دید هرکصف دکدتا اشو دج هت اثلا

 مب نس روا وا شاوا نعم هه>و روحأم هللاد_:ع نوحا ترا هک مدارا

 كزکب رلناثل و سضاح ند نکا دوخا ب هلج كرس هکر داوا م دام

 ر هی ارب ك ۹ رکا سد مءوط شاار a دلوا منم یرلنر

 ییلیوس کی بت ودیشاا حاظر كن 1 ندم رالماع مب دوخا یس دعا

 رلردعیح لر داربخ ی اعد ندنروضح كنا اهعف لها ی دد مرد رازا

 ك ع اصوصخ ب هد لە لها لیععما 5 ماشه لو زەم لاو ام لود

 ك اهرف هرگ دیلو هلکع | ت ءاتسا دن ار مصح بیسلا ی دروس و نیسطا

 ند ودنک قلخ بو دنا فرد و هدناورم راد ی ایشه هکید و دو ک

 هدنهح للا ی رلترضح دیعسو ىلع نکار هديا اوعد هوا 4 نراعخ

 یکابق یکیدتا کما سه ید س ا ءاثب a راک دوز وس 5

 هدش اور صعل نیس هد هنسول ی دعا اوعد یسرب مگ اد وداوعع

 ی ورمذعم ۶ عط یرافک قوح بو ارغ هنکلاع مود م 2 یادنرف

 لت ف دو كم ند هر ر٣٣ سهو حر هعاق ق وخو | مانع هراهن

 یراهاش داب بودیآا رغ هن ات. رت سه نب هاو کال ذک یدلبا رسا نرادالواو

 مالسا لها نالوا هدراودنکو هترزوا لام رادرب هللا ناخ لرمت نالوا

 دک هنو روب نم هو یدلرا ج هل طر كعا قالطا ن را رسا

 ی دا E عمجت رفع جو رثک عج ندک ارتا هدنا هکیدلنا رقتس

 لوا ج دو دغءص لها یسل اها بن ول وا نداراخ لاعا رول نه لح

 ادیب تیعج قوح بو دنا دادنسا ن دک ارا فئاوط نالوا هدفرطا

 بودیا طط ی را دنبردو ی را زاغو راک ر هدکدلک هبتق یدل راثایا
 نکع ید للاسرا رخ هلا قب رطر ی داق ی دل او یآ یکیا هتف

 هراعد قلخ هدعء اوجو دحاسم ب و شود هب هشیدنا مظع حاح هلغملوا
 ی رگسع كن هتف یدلبا رو یران امرُف اعد د هد ارطا ی دراشیح

 مان ردفا هت رلیدنا هرز وا راکب و كل دح هلا اا مول رهب دساا

 ی هتق یا بورپ و لامرفاو اکآ راکرت ی داراو یسوساج مگر
 بور دا تولخ بولک هب همتفرذتت راي دتا اجر نسسعا عقد ندنرا رزوا

 رسم اده ا روبیلک لعاعرب کی هلا ی رخ لزرع كحاح هتشلا هک ږد



( ۷۰۹ ۲ 

 هدیدش تاوط-و علا لی یدرونلاص هدک دورون بولو! مدآ کالا لئاسو

 قالطلا ریشکو حاکنلا مثک یدزغا فقوت هدنپضغ نیح بو لوا یبحاص

 هدنهصانم كنلاوش یلا نا E 1ا تروعر تا

 نوکر یدبا نا رثک یشان ندنلهج هترع رددوا تعب یتوک نشب

 هلرانا یآ یتلا بودا عج یوح بایرا دیو هلکا نعط هی ودنک یساا
 هدابز ندیکلوا یلیهج هکرلیدروک هدقدقیح هرکصخدک دعا )هت تونابق

 كنوب یدد نسس روذعم نس هد هداعوب كج روک یتا یمالب س شلوا
 بودبا تنس یرلعب رد_ڈلو ع وقو تاحوتفو تاوزرغ قوسح هدننامز

 كمردرک, بو د یرلاعاو رامدآ هتمدخ ریو نی رل د ومو را هحاوخ

 هارففو اهعفو عیس وتورم یی یوې دعس یدردبا نییعت رلمدآ نوعا

 یک کرک ی روعاو ی دعا حاتحم هکیلبد بودیا نییعت یش هراغک رادعع

 تعشعد عماج ه دنس  دع-هلا ید هروب نه هنس یدشا طب رو طبت

 لوفشم هذیسحو نییز كلا هدنتفالخ تده نوت بودا عورش هنس انب
 هتک  هدنمان یم هدنکانحو امدقم هدنرب كف رش عءاج لوا یدلوا
 ندنسبقرمش بناج كنا تفو یراکدتا محف قشمد مارک بادصا یدیاراو
 ھه تسنک هل اح ىلع یرخآ فص ب و دا فب رش رجس وذخا نقصد

 یتادلو هدعب بو روط هرزوا لاونء لوا ندن رات ترد نوا یدیساق

 شک هدا ور ضعب سه هسنک هد س هلب اعم بولا ندا راک

 _ هعاد تاشیهر و عن هب هب ایک دج“ ب ودیا م دهو ی درب و ییاموت
 | یس هتتس ید ناسکس رد دوقفم ی رظن هد ایند هکیدتا تب هت ر زوا

 هن ر و لزع نکیا یسلاو هن دم لیععمان ماشه دیاو قهاوا لخاد
 از نون اف یس هرم سس 61و نا یز زعلادبع ن رع یس هداز هجوع

  كلاورھ بولک هر هدم زی زعلادبع ن رع یدعا جم وز یکللادبع تش

 هب هنیدم ی دا هدنشاب شب یرکب تقو لوا ی دلبا لوژت هنس هن اخ

 رلنا هکیدتا توعد یب هک نوا ند هن دم ء اهعد نوک یلوخد

 . نجرا دیبص نی کی وباو هع نب هللادبعنب هللادیبعو رب زلا ن.هورع

 نب نایلسو هعب> ییانبا نایلس نب رکبوباو ماشه نب ثر اجلا نبا
 یش ادنرفو رع نب هللادبع نب ماسورکب یبا نب دح نب مساقو ر اسو
 نل دیز نب هحراخو هعب ر نب ماع نب ههاد-.عو هللاد-.ع ن هلن ادب



( ۲۰۶ ) 
 ید مدلوا لاج هجاک هاو ندنوک مفیدغوط هدکد عا نیش لیصح

 هرزوا تعاطا هاشاا طع هلا هن رالغوا هدهد یدید مدرولوا نوت۶ هادز

 هدلو غوا هدعب ی دابا تصو وید كا تفرافم ند BE بواوا

 دا افصا یني زوس لنهسهک هدنقح كلا راهن ز بودا تاصو یباعح
 یکلاعوب سو ردلوا كعلق كس هن رزوآ نعش دار ز لوا دیقم هلبا مارکاو

 رد هداز ندنجاتخا اکس كلا كحاتحا اکا كنسو ردلوا نریدتا تعاطا

 تدا وا رعد نوعا تعاطا کودک یاح رز و
 كاللادبعهک رد هددیاهنو هاد رشک نبارتسوک یکهلق هنداعاتما ندکعا
 اجو انب ییارمضح ی هدنرزوا هرّقص هدس دقملا تدب هدنح رات تلا شعلا

 فور ەھ هعظعلاوعاو ماع هل ته : تودنا ادَتا هر معآ یناصقا

 مه دنعسوم ج تواوا مدآ حیص*ر رب ز 8 هکیداوت ید باک ی داوا

 ون كلذک ب نب نوماع بودبا مد کلا دیعوراقیج هر هبطت هدهکم

 هد دالوا كلاو هم عج سو هيلع هللا لص تلال وسر | ر ز ردیعالع هلج هیما

 دف رط ودنکو فا ِك ند هما و قلخ هاه حولوا یدربد ردنا ل

 ه هک قلخ قعلوا رادربخ ندانعموب كلملادبع یدنا دن رزوا كعا باج

 فوقو ه دنا هه یدلبا لافشا هلیس انب ارضح ةبقو عنم ندقمراو

 نی رفت اب رق ه درلن وک دعو ف اوط هدنف ارطا یک ردا فاوط ی هک و

 بوتروا هللا هوسک یک هبمک ییدبق لواو یدراردناشارتهدنانب رلشاب و ید
 یدروئلوا ماعماسا ند ه دیعب فا م یس هک ارەڭ دلارو یدلیا نویعآ رل بب

 دہ رف لوا قلخ هلا یرلعا داصا بو ذکم تاراشاو ءالع قوحجدهدنا و

 راراشا لوا یدرا زره هیهمرکم دمو رارواک هتراب ز ندفرط ره بونادلا

 تاو طار تروص داش توتساوا نوا یک نت یروسما قجملوا هلن خا

 روعاو یدینعاوا شتن « دنرزوا راوبق یسهرد مهجو لوسر مدقو تنج
 هراسطا ن هللانذوعن) یدیشعانوحا هود SE ۱ ۶ا درع یی ههبق

 هکر ید هدافلطتا مرا یطویس یداوا مامت یمالک كردک نبا ( :راسا یلع
 دا AES 1. هب رزوا دج تما یہا ج تکللادبع رکا
 ( كللاد.ء ن دلو ) ( هنانیس نع هللا زواه ) ردنآتافک یئایخ لوانام*

 زغاب هرق یس ودنک بولوا سابعلا تد هدالو یساناو سابعلاونا یس هتک
 مع د هکر ید هدمال- الا لود ید راویتوزوب كيج هدنزوب تواوالهزوک



( ۷۵۶ ) 

 ناور دیزپ رک الا ناور نایلس دیلو یدبا راو یدالوا ید نیا

 رع هنع ۱ ده راس هللا دع مکح راکب ماسه 4 وعد رفعص الا

 3 هکرونلوا تباور)ردشلوا هاشداب ی د رد ندرلزوب هصبق جا دیعس
 بارح كلو هلک هللا لص هلا لور هدفد ترد هکب دروک ه دنشود

 هنیرلترضح بدلا نب دیمسدوخاب نربس نیا هعقاووب ردیا لو هنبرکر اب
 هرکصذدنس هسک ترد ندکدالوا هسا كح رک ههقاو کا هدکد تنا رر

 هاشداب مانهو زیو نایلسودیلو هولا ی رلیدزابباوج وند رولوا هاشداب

HAEهب وعههن ودنک هیلع ءانب یدا مدآ یحاص مزحو دج الااد,ع  

 یدردیا لضف یاوعد هنرزوا هب وعم هعمعز هکلب یدرونلوا قالطا یا

 هنیدم بواک هح م ندنلتف رب ز نا هد: رات شع هکر دیو رح موج

 فیعط كماخ و هکندد ه دنس هبط نوقیح هرم هدن-لوصو ه هروء

 یدردنا دارم وخ ندکعد هلل و ملک د هةل یراک دروک

 ندزوبس یکلوا ماکد ید ن وأم ةةلخو ماكد جد نهادم هفیلخ و

 لاوماو ر هنیلخیکلوا یدرږا دا ره یدیز ندنزوس یهرکص ییهب واع»
 ۲ .یس هلج ات مردنا حالع ها فرس هنضا ما كتماوب ن و ید زرد بوس

 .  یرلشبا ی راک دلشبا كنواوا نورجاهم اکب بولک سو هل وا عیطء اکب

 هد س اراهلک زس فیسات سد رکس ناتا یلاعا لوازکو دنک بودیا فیلکت

 ندیدع نب مهاربا هدناب یتا كللادبعو رولوا دا زرکت وقع هه وامکاح

 ا اک کا تشهد رخ ترد هد هل و هک ردو رح
 ن هللادببع هدقارع یدمر و خد دوجوو یدلوا رغم یسهرمنب اعط

 كنهاش دابمورویسلوا لوتعم لن هد ن دبع هدزاعح ءیسلوا لوتعملدابز

 بر ادتاویسعاحورخ كد دشالادیع-ن ورع هدعشمدو یدهع ضعت

 1 هللاوهلّ )ه:فرطر ردشاوا رو نم ندا برگ نآرق هن رزوا ود أ رناند

 نالفویدلا هنعا قوطرب یثآ بودیارب رع (هلاالا هلال )هنفرط ر و ( دحا

 ها لوسرد 2 ) هنس هرمدط كقوطو یدردزاب ود ردشعاوا برمض هدرهش

 . هیتر ندیسراف ناوید ادتاو یدربدزا وید ( قلا ندو یدهلاب هلسرا
 ۱ هدیصحاو رطف ادعاوندیا عفر یتیرللا هدنرزوا ربع ادءاو ندبا لقت
 ۱ نرواهوک نداده ۵ءرکم دیسک ادا هدتاور ضد و ندا تاتا نادا

 ____ هتومرد_تلوا كلاا دبع نروغروط مدار هلبا حلق هدنجوا یٹاب ادا و



۲۰۰ ( 
 E كم هرک كي هکبرزوا كس عا لاسرا اکب ھت تسد شالا

 ی شا نا هدک دا 0 رواشم هلا یرلکب یعوصخو لیدر شد 1 ردنوک

 بوتوط# | مدآ رفنزوتوندنساپ ردا يعش الانبا هل یرلغ |یآ هرزوا كمردنوک

 یندداوا هللا دنب و دق ثعشا نا هدنرااوصو هلسحر مان خر یدردنوک
 كا سد ید اوا توو یدنآ یفاشا ی ودنک بوتیح یزیطس هل صق

 هرکصا دقدردلوط هدقا رعچدلوارلب دتلبا هجا بوک راش كنعابتاو

 یدردتوک هرسصع نوردشاوط هدماشيحد لوا یدردنوک هکالادبع دما

 3 نجرا دع رو نم رثی دا د هرکص ندک د ر دتا فاوط ید ها

 نکنالکد یشیرق روبنم هکر ید رثک نا رد دنکلا سو نب ثعشالا ند#
 ر داکد بع هکم رد ن ردیش قح هلوا بعل یسعا تعس هب ودنک كملخ

 رل-ثلوا روعش یبهبن رب قلخ ند اط كجا و كاللا دبع تقولوا ارز
 نیش ر و و ید ک هکیدا قهدنق راب دنا رحاع ندو رفقروع هلا تاک را هكا

 لزع ندنگلکب ناسا رح ىلهلا کت دز حاع هلت نانکس زا هانا قرف

 هددمر هدهرو ص ص7 یدلنا بصا ىلا كا لصفم یسادنرذ دن رو

 یغوا رکن د ەدە ی دیاو ىلغوا الا دبعو ى دلوا لتف مزاح ن هللادبع

 ن دیعس ۰ دقدراو هر دن ده یربخ ق سس 3 لو یدلنا دهع لو یتایلس

 ساح بوروا e * جلا کا یسلاو ۵ دم هلکعا عا د| ك د 2 هوس تسلآ

 مھ هو نالوا بات ندنفرط حاج هد ناسا رخ هاا Ê یدلا

 تالاعو عالقو رمساو تعنغقوح تودیا ار هکلا# رفا :ندرمغو هرات و

 مول هرو نح نوسگنا ج اج یداک و ۳3 رک هدک دنود بودا خا

 هګ درا نکرافبح و ك EE نکر رک ۳ الو نمد بودا

 قارعو ماش هد هرول سس OAS یدلا رر بوتکم ويد ردکرک قامقیح

 زب رعلادبع یشادنرق كالا دعو یدلوبعوقو تایقا نوع اط . دنكلاع

 هدننوک كالا دبعیدلبا بصن یسلاو صم ىهالا د.د یلغوا هرکصادنتوف
 توو مقا فتح یک و لر -ش 0 ۱۳ رو ندننعانو تاععا

 ناو منا كالا د.۶۰ دون صنم اوث قلا ناسکس مهنع هللا یطر ردرلغلوا

 یدنلوا ن ۹ هد 1 ۲ را هر O روداو تك زا دیاو ییغوا تولوا توو

 هد ز یا هنس کمر دشلوا نو س سد نواو هنسرب نوا یدعو شا نس
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۲ 1 
 ا ناو هب« فرد ب ولک حاق یدل واو قالت زاده وا
 ۱ رلددلنا زاغا هکنح نوح رلقدتخ هتفارطا یرا ود راو لوزت هج انار د

 ۱۳۹6 ]رد ىدا لاف تعشالا نا هدبو رح ر کا!بول وا دنم لانق
 كراکنجوب رد راشعا هبلغهدانز ندهعفد نا کس هر ولءاشیرکسع قارع

 بواوا باب رق طظ تبقاع ید را ندن رب بودا ربص جاه دنس هلج
  یرصحو دح هک,دلب | لنت مدآ قوح ندن LS ید زو ییشالا یا

 رکسع ندند را كنا جا بودبا رارف هللا مدآزا ثعشالا نبا یدیا قو
 یهاشداب ناتسکرت ید راو ات ب وشا را لا ثعشالا نا یدسلبا نی

 ید لبا نیبعت قانوق هدننأب و مارکا اکا لیبر یدلیا املا هنف رط لیتر

 هکر ءا لق ییفیدل وب رشکیا رر ب وارا ی ےعا ہا كنا حاج كالد دوز

 . كيزوت وا زوب ولعاب لا هدنکوا جاح RL یدل شاب

 رج ن دیعسو صاق و ینا ن دعس ن دج هدنرلما هکر دشهل وا لتق مدآ

 ۱ كیعشالا نا ید راو ز 1 هصن ندنبمبان راو باعصا دال وا یلدا
 1 E لخاد هر هفوک حاج A اوا مقاو هدیکیا ناسکس یارهنا

 اهمدآ ناک هک ات تە نکل یدل شاب هک تعب ددج رارکت هلبا قلخ

 ید رار وص وید نسم ردا تداهش كر دن ڪڪ هکءیدل وا رف اک

 د هل-مح ولوا ید ردا لتف هس رب دال ید ردات هسرد م ا

 طاصرب وب هکیدیدحاجح رابدروتک مدآرب ) اکا نوکر یدلیا لق مدآقوج
 دارفقورح ردکر ک كمءا تداهش هنسفن ود مدلوا رفاک هدهکد ا

 ناماهونوعرفو مضرالهارفک ان نسردلادا رعیلنت هژبا هلو ب بودا

 یدلا دازا ند رح بواوک حاعح كعید مر رفاک هد ز جد نددورغنو

 هبلاعص عفار ن نی اطعو ید ان ی رهش طساو حاعح ه دحوا قات

 ۱ a ییهصیصم لبغوا کا دبع هدترد ناسکس یدلبا ازغ هنس هرب زج

 هاو ر ساو لتف نسسهعنو ارغ هر هینیمرا ناو رم ی دو یدلبا

  مساعلاندج هشرزوا کلام سرافحاعحو یدلیا رالااب قارحانراکاتفجو

 1 1 یسومو یدابا ما ہرزوا لا لتق ی دارکاو بصن لماع یب یا

  یللو لتق مدآ هیاهن ی ندنسلاهاو ےف نس هکنرب ندند الب برغهریصڏ

 ۱ حج هدشب ناسکس هدتاوررو هد هروب ص هنس یدلبا ذخا رسا ك

 رکا (وهالا هلا ال یذلا هللاو) هکیدتا یرح همانرب هنفرط یهاشداب كرت
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( ۱۷۰۱ ) 

 تعشالاناقهلوب لوصو بوتکمیدربد مردیا دا م علف ےسروک یا

 كس هکبدد بودا عج تايعا كرکسع نالوا هدناب بولوا كانت

 لربع لجا ) هکشعد هنشادن رق هسک رب هکر نکب اکا نکل اوحا ها حاج
 نکس رولوا باغ هند مس رکا سد ( كفا ناو کاله كله ناف كس رف يلع

 رکسر ول وا لاله رکاو کسر وا وا بس هتطاست داد زا كحاج

 ی صاع بوی د ردساشم كتا حورخ قاقنالا لع نامه ا هثدا ۳

 نجرلادبعنالوا رکی ما بودا عاخ باخ قعد هللایخد ینانکلا هلئاو

 ناسکس یع وق و هکرلبدلبا هل وا قاخ هلج كعد كدا تحب هثعشالا نب

 ندناتسجم هلا ص]ا دعب هللا لتر یهاشداب ناتسکرت ثعشالا نیا ردهدرپ

 هنفرط باهم هدناسارخ حاج یدلنا تع نفع هراکی لا جاچ بوپ رو

 نالوا بسانم هک یدلبا رب رک ناوک بلپم هلکعیا هراشتسا گو زا دغاک

 زدلکد نکغ ةللقم ثبول وا نیک ناور لس ارو رتشاب
 روک یکشیا هدعب رلنوس روک ن رللایعو لها بورک هغ رلءالو هلا فذ وت

 ب وشاو رک ع یکیا ہد ریس یدعیح وشر اق بوعا افصا حاج نکل

 بیقعت یرکسع كثعشالا نا یدحاق ب ولوا م رهنم حاح هر رانا دعب

 یدروقودرا هدنا توشارا ههواز جاح رلب دعا لت نرلک د شرا بودا

 یدلشاب هکعد شا كن از وس (بلهلا رد هلل )توسک راق دنخ هنقا طاو

 كلاا دع ند ودنک قا خو یدوقوا ه.طخ ںوریک هبهرصب تعشالا یا

 هنفا طا لنهرمصد یحدثعشالانا هدول رب دتا تعب هرزو' كع ا عاخ یباعحو

 هلا كلل اد عنب هلادبعهدنر خاو | یس هڅایذ هرو نه نسو یدکج رلق دنخ
 القیلاق تاللا دبع هد هر وب نم ةن سو یدتل رضاع ن و2ا فک هکنج
 تعشا هلا حاج هدنم حر ناسکس یدلبا ذخا تعنع قوحو ف قب رهش

 رج ن داسا نڈن دم یز نیکی راک یدایا ر یوو وار هلصج
 تعشالا نیا ادتبا رلیدا هدنفرط ثعشا نا اهقفو اا رابک یلاثما یعشو

 یدلبا رارف هی هفوک بواوا مزهنم هرکص نکل یدرتس وک نر وص هبلغ
 هفوک لها قهلوا لخاد هیهف وک یدنلوا لتق مدآ ق وج ندن رکسع

 هدنرلنیب هللا حاج هد عب یدلبا ادب تیعج رفاو رارکت بودا تعع ندنآ

 كئعشالا نیا ردهدننابعش هر ول نه هنس هکیدتا نا رج یس هعق و جاج

 خد كحاح یرکسع كی زوب روآ كنج ادعام ند همدخو ارقو امف



(.) 
 منهم EE le قوا قرغ بیش ید راز و ییدآ كس یا هژر لا

 ن بلمم هدهئس وب یدلیا لتف مدا ق وج جا هلیس كلا ب وا وا

 ارز یدتا مارکاو ہق وت هن ی لاک اکا بولک هجاح هرفسص ییا
 هدم اش هد زو-هط شع_یدبا یسلاو ناسارخ ندنف رط جا باهم

 ندنفعض كمالسا لها راک یدزاب هتک ود قلخ بولوا نوعاط میظعرب

 نرم لاصرا هیدسوک ق 3

 هنیرزوا لس ور یهاشدا لر : هرکب يا ن هللا دبع هد هر ولم هنس ربدتا

 هت و رلردلوا ص هر زوا كمر و لام رادقمر هنس رهب هرکص بودا رفس

 ییا ماعلا ن یرطذ هماعا وبا ند را رداهب رو-هشم هد هر و نه ا

 ندنفرط جاج ید رار د رد هفلخ یتا ییاحعا هنس یر ک هک یداوا توف

 هدن رکا بول وا راکنج یفوج هلا یریغو یرکسع كن هرفص یبا ن بلهم
 یلکلادربا نب نایفس یعالارخآ یدلبا البتسا هرات الو رفاوو ردشاوا بلاغ

 بوچ روس یتا كن رطف رلیدتا كنج هدناتسربط بوراو هنیرزوا لا

 قوحو تراغ لد هب هیقاطنا قعلوا رادربخ

 هتعاصخم عم رابدنلبا هجاح یتشابو رلیدت | لتف بوشوا هنرزوا یدشود

 ب وا وا عق او فا لږ هد هم رکم ثکم هدناسکس یدیا رعاش حصق

 رام دا نالواهدنرا ر ز وایرهو دبواوا عاب هنوجویدلبا لاله یمدآ قوج
 هدهرول نه هنس یدلوا برق هکعروا قدرشتب و یدرونوک هلا یرلک و و

 مارآو تکم هنس یکیا هدشیک بوک نی رهن ےب هرف-ص ییا نب باهم

 ن نجر ادبع جاج هده روب نم هنس یدایا راکنج قوج هللا راکرت یدلبا
 یدردنوک هخرزوا لډتر یهاشداب كرت هلبا مذآ ك قرف ییهشالا ن دم

 هلبا یناه نب لسم بودا ت رضم لاصیا همالسا لها هد هقباس هنس ارز

 یدیارل-ثلوا دیهش هدناتسکرت ا ردق كي زوتوا
 هزاتسکرت تحشا نا

 لام لیتر یدلیا رس دال٫ هكنو ریساو لت نس ههت بولوا لخاد

 یدراو بوغا هدعاسم ثعشا نیا نکل 1 وا اب دعوا ص بوریو
 یرکسع هد دحرس نولود هنن و ید او مصاص هدنکلا راد نا

 ۱ قعلوا رادربخ جاع ید ر وک راد هرم لاک هکنح بور دنلکد

 هرز وا مهبینت اکس دترلا رداغلا كاملا نا اب بو زاب دعاکرب هثعشالا نا

 تل رز ارج هدا ز ندکلمح اکس دسح وب هلا تراغو موه هند الو ند

 نامز هنره بول وا هرز وا توادع هنعشالا نا حاح و یدد مردا



۲ 

ُ 

2 

(NAD 

 هناظ یا هکر لبد روشود راشاط بوکید نیرزوک هنر ز وا كلا قاخ

 هد راظتنا ود رلب وس هل ب ودا توهبم یسان یت وک س ل وط رل هت وط

 قاتشلاو قاقتلا لهاا قارعلا لهاا ) هکیدل واوب ی ز وس ادعا رایدلاق

 هکیدیدو( مکلا یتانالبق یتمهل مک ما ناک نا هللاو قالخالا یواسمو
 یدلوا لوق ماعد هتشدا هیلبا المم هلعب ی زس هللا هکمردیا اعد اعاد ی

 ینو هنر كنانوجما بید ان ی زس سب شنود مک هدلوب با هصک نکل
 ک رخص نذخال هللاو ) هکدد هدعت ید زس وک نعلق تولد مداد انا

 (ةنيعلا زابطاو ةد دلادا دا عصر مکنصرال م کدبعب کرحوک رکی

 ید رولکود راشاط یرلکد روش ود ندنرللا هکدتشا یر زوسو قاخ

 لب وطن هلکناز را ردا لغت رایش صعب جد هدنس هطخ كلا نیخر وم

 م ید هیقرش كل ا۴ عیج هقارع نال وا صنم هرکص لدا مالک

 یرلشیا لوا هسعک ندمالسا لها هکیدلبا رلظ دهن هدکلاع لوا بوئوا

 هدنشات ترد یللا « رکصاد التسا هق رش دالب هنس ی رکب زغا تاکت زا

 بداو جف ولس دعا رد وا كاله هدنک رات شب نسفط نکا

 غلاب هکی یمرکی زوب بوناوا باس> یراکدتبا لتق واغاب یلا هکر ید یدیا
 كمالسا لها یسهرثک مور هدننوک كالا دبع هدنس هنس ش٤ ردشل وا

 ىذا عبط هی هیمالسسا كل ب ور وک نیر هلک قاتفاو ماظن لالتخا

 بودیا فوخ كالا دبع سپ یدلنهت مالا لها بوی ر و هلبارکسعرفاوو
 هج هل و هدعالسا لود یدلوا هلاصم هرزوا كمر و راد ك هفجره

 مور بول وب لاللقتسا ه رکصندنت داهش ك رب "لا نب هللا دبع رد روکذم

 لتق مدآ قوحو حد نرهش هلقره هدم و ر دالب یاصقاو رقس هن رزوا

 تولوا هد کس شع هدلود وب ردهدیدب شع یوقو یدلا رسا قوحو

 نویعت هن رقس برعم یریصت ن یسوع یسللاو رصم کالا دبع هد هنس و

 كراد ل وا ب و راو یدلبا نیبعت یبهخرج ی راط یسهل وکو لاسراو
 قارع هد هر وب نم هنس رلب دعا دخا ند را د یکل او لق ىنى راهاشدان

 هدن رل رز وا د زر نب بیش بودا حمب ج راوخ هدنرا خال وز اوهاو
 یدراز وو رولوا لباقم همدآ ك بولوا هناکن هدتعاصش هکندنا ما
 كن رک راب دلوا لب اقم هللا یرکسع كج ا ه دلبحد رسح

 بولوا دا ز ویکیا یدلوا ق رغ ببش تودلیسک یرتکنکیاهدن ر زوا
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 قرح هحاج كللادرع هدعب راب دق ار هنغارا نهد وھی هرکصندکرد ردنا

 تم اقا هد هکم هک دیا چ هتس لوا ی دابا صد وقت نکلاع هماع و نع و

 ۱ هب هکم ارو هدرد و هرکصندتءاقا یآ حاقر هد هندم تولک ه دعا

 هنب رزوا یزرطیکل و اهن و ضقنیب هبعک ناینب یی دا كرم لا نیا بوراو
 طاح قجثا بويعا مده نوع یب هک جاج هکر ید رشک نیا ی دایا ان
 فوج ی رج بودا دس ه دعب حارخا ندتپ یرحو مده یب یاش
 هیلکلاب یب یب رغ بابو یدلاق اهلاح ىلع طاح جوا یدلبا لاخدا هپ هبمک
 وق هلکعا دس بو رب دل وط نن اب تلا ید كنيقرش بابو ی دلبا دس

 بواک هبهرونم دن دم تالذ دعب یدقیح وراقو یکیییدلوا هدتیاهاح ماا

 هنراترمضح دعس نب لهسوراج هلجزا یدلشاب هکعاتبذا هدارکب ادا

 یدلیا را افجو رات ذا قوج وید کیدا مدراد هناسم ترضح نوڪ

 كلو هيلع هللا یلص ها لوسر هدک دلک هپ هنیدم جاج هکړد ربثک نیا
 یدارم ند هثبح لها هثبخ لهااب هکیدد ب وقیچ هن راک رام ربن»
 شم هلرعصا اکب یزس نینمؤ!اربمارکاورکس یرش كرلتمارسرد هنیطلها

 داوعاب نودوعت له نون هشبخلهاا. ) مدردیا ېک راجفوحینایدیلوا
 یدلبا تراش | هس و هیلع هو | لص هه لوس رربق اشاح بوی د (ذیلا ةمرو ةسباب
 هدعب یدر دادا رم یلسو هلع هللا یلص هللا لوسرربنم ندکعد هسبا داوعا
 نونمولارمم | نو حت هن رات رص > ىدعاسلا دعس ن لهس بون | .ندربنمنوعلم

 باوج وید ال دعا مدراب ه دکدر دنوکربخ وید هل دعا ترمصن هزاعع

 راددرواافع هلا صاصر هند وب یدتا را بود نیسررلیوس نالب رایدرو

 تام یناو هنر هسفبرش دب كل رتضح هقادبعن اچ تاک
 هننارضح مارک باععا راسرلید روی ود ردلکد ز اج قل وا ید
 نیقارع هدشب شع هدهد هللا هارخارد-ذعا راتناهاو تبذا هبن مع لاک

 نيعت یاد كاللادمع هد رب هلغلوا توف ناو رح نرشب نالوا یسلاو

 یآروبد زلوا م رغهسیک یربغ ندجاح هقارع لهاارب ز یدلیا لاس راو
 . هدنتفو ناذا نوک هعجرب بوتلاق لبا ولنآ یکیا ن وا جاح سد یدیشغعا
 ۲ توراو ه دعا یداوا لازا هن هرامال ار اد تو رک ۾ هف وک هلففلا ىلع

 __ یدلبا توکس ناه ز قوج بور وطوا رلبداسب ینا قلخ ید ج هربنع



6۱۷۰۷ ( 
 لاسرا هبعص ء هلا ی ربخ ناما ییلغوا کاللادبع رلبدرپ و یلیکح هدرظرب

 بوسکیتسشاب كنا نایبظ نیا یدشک و د هوا بوم هلکد نکل ی دلبا
 بع صم ( نوعجار هبلااناو همانا ) بودا رکش دس یدروتک هکللادع

 هرکص یدید مدروس تاف یی ودنک بول وا هعدق تب هد نارا هلا

 هدازو ردنح ههلوا لخاد هنمکح تعحرارقارع هل ج بوراو هب هدوک

 رغارب ہ دعب ی دعا بصایلاو یاو رم نی ریڈب یش ادنرقو مارآو ثکم

 بو دا رک بعرس ولا: فسو ن جاچ ةن را ر زواو كرادت رکسع

 یسدعایذ یکیاشع یدردنوک ه رارژوا كن رلتر مط حرز ی هللادبع

 ك:ءاط سقولاو هرصاسخ هد دع کم ٌهکم یمالادبع تولک هدلئاوآ

 رلیدلشاب هغعا ساط نوا مه یرکم تب بودا عض و راق تج هن رزوا
 ر دا ظح راکلم یتا حاج هرکص ی درعا تیاصا شاط یرلفدنا نکل

 تد تودنا هلوا یدد رلتوسجاأق ر کلم هک كنا یوروس ا ,هراسساط

 كمر تب بونا دععاص ےظعر رابدشا مده قعضاوم عب كفش

 قلخ هلکعا قارحا نس 3 ضعبو قینمع یرلق دنا" ساط هن رزوا

 هر کد دداع كالو همامم هععاصو جاح رایدکح لا ندکنح

 هدعاص مع عرب یسلرپا یددردیاتیاصایخد هرک رل نع“ د نٍ را یدلوا

 ( جار دتسالاوءوسعلا نم هللاب ذوعت )یمابا تباصا هن اع! ریز نا بوخ |

 هتعاصوب ماشلا لها سشعما هکیدید هقلخ هدنلوزن هتعاصهکر دیو رح هنو

 كن اب رق نالوا لوبعم هد هفلاس ما ارب زردلیلد هزصل داوا هر زوا قح مزب

 كن اب رق صوصخوبو یدراق بوبا شذآ ندن زوب لوک هنب رزوا
 هر و هةوا لومههادع رماع ید مز یدر دا تلالد هنسلوا لوق

 ندنکلوا بودا لافعایرلعامب لوا هلآ هع دخو ر کم تام دعم وب دیدن ارات

 عابنا هجا بوقیح هلا ناینسا زور زور هکم لها رلیدلشاب هکنح هدابز

 كنسلوالا یذاج جوا شک بوتوطزوب هقعض یلاوحا كربز نا هلکعا

 هد رق نوج بو ریک هکنج فی رشا هس رب ز نیا نوک یبجت دب نوا
 بوسک یش اب كر ابم هدعب هيلع هللادجر ی داليا كنج هعلوا لوتقم

 ندنس هل دزا نشا رلید2ا بلص هدادک هنث یعاشا ساب لقب د سج

 هلوا لر داش هدنلوصو ی دلبا لاسرا هنفرط تاللا دبع هلا مدار

 نس هغی رش هنج ی دری و هد زهر اند ز ویشپ هب رح نروتکب وزا
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 هکللا دع تئطاس هکرد-ثعد هشناع یا ناو دلبا ب اص یکزسر

 یدبا«دنعاحوق فد رش فد* یدال وب روق وا م رکن آ ر 5 تقویکیدک د

 ج رات وط ویسیدید ( كب دهعلارخااذه )بوب ابق نب رش فصص+ناره
 تعب هدنلوا شع كنتاضمر شب علا هکللادبعردشعارکد هل و هدافلا

 یرہف ند رصعو ماش ارز ىدا هت سام دو ناربح هدنشیا نکل یدثوا

 ناوررع هک ی دج غوا هدنت اسبح ناورمو هدننکحربز كرب زا نا دالب

 یاس ر عشا هد روما تاللا دبع سد یدیشغعا یسلاو هرزج ردیردب كراج

 نالوا .دنکح ریز ادشا بودیا هراشتساو عج ېب هېر باد اوماعها
 ییقارعمدقم ندزاحهرکصند هلازا یبراوخ بوربو ماطذ یک یرک هکلاع

 E هاشم ی يح انح ك رب ز نا نيق ار ۶ هک هنلوا م ها هرس

 لرب لیکن 7 نلاوحا یناع دی تکرح هنرزوا یآرو ا واسم

 یسودنکه دنس ادتا هروب نم هنس قحصاوا لخاد یسهنمزوفط شّقلا

 مان هدرو نع امدعم ارز یدلنا تعکزرع ه هرصاس ییاسفرف بو راو

 نایلس هدنراکدعا هب راحت هليا د ص ن نایلس یرکسع كن اوره هدلحم
 كلذ دعب ی دنا هد هروب نه ةعلذ ثر الا ن رفز ندا دادما هن فرط

 هاز ور هللا تعرعو یدیا قمراو هنیرزوا رز نب بعصءهدقارعید ارم
 بقلم وید ناطیاا طا هک یب یومالا ق دشالا دیعس نب ورع قوا
 ورع ېک یکیدتک كلاا دبع ی دقارب هغیلخهنب رب هدقش مد ی دا

 لدج یب ثیارح ن دج ی دلبا ن رص هب هعلقو ذخا ىل الا تا

 الا دبع دیعس ن ورع روب a یک ؟یدیا هل هلکنا ید ی کا

 راهطا هر زوا ح ورمشم هج وو رارف ن دا وب کام بوتیچ هل هللا
 هب ودن ڪک بودن! لاف لذب هءاش لها لص ااو یدیشعا نایصع

 هد هعلق يدا بولد ورک هدقدلوا رادربخ کاللادبع یدر دتا تع

 هدر ره بولوا دهع یو قد شا هرکصاد هرراګ نوک قلا نواو هرصاحع

 هلاص» هرزوا طورش قلوب یلماعر جد كنااعم هلبا یرالءاعتاکالملادہء

 یدلوا لخاد ههرامالاراد هدعنمدهد اعلا لع کال! ادبعكالد دعب رلدا وا

 عفدو عنع هلا لام لذ ین اوعاو عامناو لتق قید ڈا هلبا هلیحرپ مانا دعب

 قیلناارد بوراو هکنح ها رمز نب بعصع هدقارع هدر شع یدلبا

 هدنتفو كنج هلکع ادعو رلن اسحا هرلیق ارعارب ز یدزو یروب نم هل مات

EI PET O O 
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 یدربروآ یسو کک بويع اا هر شياو یدبآ م دا هتذو عو

 یس تاغ هرکصن دقدلوا هاشدا نکل یدیا كسانو دبعتم هبت ص لاک مدعم

 یتوادش یرغ ندکعا یلاو هن رارزوا مال-سا لها یباع> رکا یدی وق

 ردیف اک هغلوا قشو داسف هباعرمم هب ودنک صوصخ لوا کلا هسلوا

 هقفا ندکللادبع « دنا مدروک یبهنیدم شعد عفان هک ردنا رک ذ یطویس

 هکر دشعد تام یدیغ و تیکمر "یراق دار ندا ریل تاقو و
 هد دجسم هدنسارا یدنکیا هلا هل وا یدربد هک مدتشدا نددیعس ن یبح

 هلا تعاج هک ردشلوا رلتکب ضعب هل هلکناو كاللادبع نالبق زاغ اا

 ضعب ید رالبق زامن د هه یدنکبا بوملاق هرکصندق دلیق ی ب زامن هلی وا

 قساق راغ لد هپ یدنکدا بوقلاق یکراتوش هدزب هبنسم نا دعس راهس#

 هدیهلارما هکلب ر داکد تالصو موم تک تدابع هک یدروبب هدنراکدد

 یدوهب ر هکر دشعد یزرلا ها د.ع ن رکب ردعرو ن دهللا مراخو ركفت

 ید رولس یهیه)ا و یدیا فس وب ا هک یدربک هد مالسا

 كد تما ندنسلاها كرادوب نکر ک ندنکو ا یس هناخ كناورع نوکرب

 راق اس هایس ندنفرط ناسارخ هدیگیدید كد هتفو هت یدید هن راشاب یاو

 بوروا هن زوما هلا ىلا نوکر بولو! قیدص كکللادبسعو یدید هلک
 یب تاللادبع ید دقروق ندهللا هدنربفح د تما هدکفیدلوا هاش داب

 قروق ندمللا تقولوا هله هدک دیدراو مییسانم هل مب هللا لاح لوا وق اکب

 و هاذ وعا کالا د.ع کا دو ان کا ی هنرارزوا هکم لها دز یدد

 بوروا هن زوما كنافسو رو نم یدد یرولبردنوک رکسع ههللامرح
 یناسغ یایحت ) یدیدرد دیدشو میظع ندنوب رکسع تكکح هردنوک كنس

 هلل ال یص هللالوسر دک“ هدقدلوا لزان هیدندم هبفعن کرد

 نس دنفلخرکسعوب هدتساکب مد روطوا هلا ككلملا دبعو مدرك هلسو هيلع

 نکس ردک هن رزوا كيك نسو هک یدید مديد مدرلنا لب ہن کد

 كتيقاطتلا تاذو ىلغوا هللا لوسر یراوحو ندیا تدالو ادتا هدمالسا

 زدنوک معاق ك-سرراو هجک اکارتا هللاو نکسروب هدیک هنب رزوا كاياوا
 ردساقافنا هدکعا لتف یا قلخ ماع هلج رکا كسرولوب ماص كسرراو

 هاشداب یس ودک هرکص تولد هل و روو هعج نس هلج یلاعت هللا

 هدشرشمرحو لتق یریبز نیا بوراو یدردنوک هل هبا جاع یز هدقدلوا

 لر ( ) ٩٤ (
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 یدناخ یدامع ندنوب رد هع ر ن هع نب مئاھ تند شاه ما هکددلنا

 رکناج كا هاشداب یتا ہد سوفت کا ارب ز یدیا كا رمغصت هدسان نیعا

 ناوي یلاوهدنآندنفرط رمنزلا نیا بوراو هن رزوا رهمیدرولپ نغددلوا
 یس هی بودیا لتسق مدآ قوج ند رصد لهاو هبلعو هب را هللا مدآ
 یسودنکو بصن هنبرارزوا یزب رعلادبع ییخوا بوریوناما هلبا یرلعنایسا
 بودیا لاسرا هقارع هلارکسع یدانزن هللادمع هدهبیدلبا عوجر هاش
 یدا یبسر زلنا درمص ی نایلس هک.دلک تسار هن رکسع نییاوت ه دلو

 كناورص مامترلت الو لوا ه دعب رلیدتا هلناقم هرزوا یتیدناوا رکذ هدالاب و
 ندلاخو تعس هزیرعاادبع یلغوا هرکصندودنک قعلوا لخاد هنمکح رز
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 ناورمهدنجوا كنناضهر شب شعلا دع یدربدت | حرخا ندتعس ید زب

 ناسکس هدناور رب و شب شا هدخ اوررب وچواش#ایرعهکیداو لاله

 هکر دشلوا هنوکوب یتوم ببسردن وکز کس نواویآزوعطیکا«تدمو هتسرب

 هاج بادصا بوروطوا نوکرب یدیا فب رح ن ایزدب شاحترب یس ودنک
 هدّننحاصح هاننا یدرمک ورا دلاخ نکردبا لس یبلاشو بویع كدلاخ

 هتتسانآ ییارحام بواک دلاخیدلن !باطخ وید ) تسالا هبط لا نان)هدلاخ

 هنروع بورک همرحناو ره هدا یدید هاوس هب هسک نقاص لک دروس

۱ 
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 ح
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 یدعد یسرب قو تروس كحوبد یگ دلب وس یسرب هدمتح ۳ ا کر

 | هدقدراوهباوخ ناور هرکص بول د ردل وهم وکیطعل و هکر كتسوا

 لوا رایدقیچ هترزوا یزهراجو یدنک بو وق قیدصبرب هنرزوا یزود
 ود یدلوا توف اخ نینمولارمءا تروع یدلوا لاله بولاکو هرزوا لاح
 نزا كللاہبعىلغوا ردشع | ميس یا هروح گرید مک یدلغان هدان رف

 سوا ندع یتاک یدنلوا نفد هدنس ريغصلا باب هللا ها با بول

 بحاصو ینالومتا سرداوا یسضاقو لاهنم یسوادازا یدنک یجاحو
 هب واعمو رب رعلا دع الا دع بولوا ی الا سق ن یح یسهط هرش

 یدلوا هاشداب ( تاللادمع ) یلغوا هدهد یدناراو یدالوایرمغ جدو

  ییوداوا رحاو رجلا مش نوجا ینیدلوا لی یاو دیلوا وبا یس هینک

  صالاییانب هریفلا نیهیواعم تنی هشباع یساناو نابذلاوباو معلاوبا نوچا
 ضیا ولب و نوزوا ردوب نالوا هبمس كاملا دبع ادعا « دءالسا یدا

 . بیداكبشم هلی نوتا یراشید ولزغا قجآو لوب هجولا قبقر نیلا عساو
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 لاله ندمک قوح یدنرونک هب هندع هلعلوا ن دلرلع عح نیس كود

 دق م وش كلا بودا یتاک رس هي ودنک جد یاو رع یلغوا یدلوا
 نوک لج یدلوا نالوا تولوا تاک یس هو نابع ترضح هل یاس

 ترضح ار ز یدایا دهیش بوروا هلا قوارب نب راترضح هحلط ناو رم
 توت ودو یدرولاص یدلوا مالم قناعا کند لط هدکعا ۰ ناک

 م دلبا مات یتشبا كنضعب ن دنرالتاق كکردپ ن الا یلغوا ك یار

 هرکص یدلبآ راک هنس هرا و اهتخا بولوا ح ورګ هدلج م ول هرکص یدید

 تقولوابواوا هد هدم هه وا هفیلخ هیواع بور و ناما اکا لع ترضح

 تواوا نکع هد هن دم هن یدنلو | لز عه دع! بصا یلاو هب هن دم ن دنفر ط هب واعم

 هدیزب نوا یصوصخ تناکش ندنرلتعاطا مدع كنەندم لها هداتفو دیزب

 هر> بودا لاشرا هنرزوا هن دمو نییعت هللا هع ن وص یاد توراو

 لوتس ه هتدع كد هنوف هر واعد لغواو دانو یدلبا روهط یسهءقو

 هي هاج ضرا « دنعلقا ماش بوقیج هللا هيما ینب نالوب ه دنا هدعب بولوا

 ن دلاخ بواوا هدنا لدحم ن كلام ن ناسح ندنرااط كدب و هک دک

 کابز نا نکیا كا تعجب هرب زا نبا یتعرع كناو رج یدیا هادا كنا دنزپ

 نسب دیسویتعش شرف نس بودیا لالضا یا ندنسوقروق ا یدتک
 دان نا الض د رم نب نیصح یدید نسرعا یوعد یف الخ نون

 ۳ هرکصتدک دتا ماع یّشا ةا بودا تعس یکی ادعاو

 هل طرش كح اتع.دق هنکالاو صح یدنکن او معو تغارف هدزب نب دلاخ

 ترد شعلا ناو مم تەب رلبدلبا تعب یدیموقو الام زب ناسح روب نه
 لاض هللادسع ردش وبعوقو نوک یستربا رازاب هدنفصتنم یسەدعقلا ید

 هر و دم نکا ندنرارءادرمب ز نبا بوما لالضا خد یس ا

 ی ژکا ن دنعارتا هلبس و بودا بیغرت هکعا توعد قلخ نوا تعب

 هرکص ید یسدعدخ كهللا دع اضع هدام و راددلوا نادرک ور كنا

 رلبدلوا هقرف یا قلخ بودا قوس هنصوصح قامت هطهارا حر قا

 هدنس هایذ هروب نه هتسو عابنا هکاصص یسهقرفرب و هناو رع یصهقرفرپ

 ینیدناوارکذ هدالاب هدعب لوتقم هسیک قوچ ندنعابتاو ل ھ۳ بودیا هام
 ماکمسا هاو رح تاود هلغلوا لوتفع « دصج خد رمشب نی نام# « رزوا

 جوزت یخ د ینوتاخ نالوا یمانا لدلاخ بواوا یتروع كه زی و ید لوب
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 ندنغاج وقف یسانا ز ونه هک یدناوب لةطرما هرب نکر ا ر راقیج نات وم

 وک قجافرب نک ر روط بودبا بل اکا ناخ یدیا یلئوارط یک ش لا
 مو صو یدلشاب هغ الوط هدنفا طا كم وصعء ںورہک ندنغلارا كراوند

  هرمهب 3 الغوا ل وا ن 7 رد یدعم یدما نس هع توراو ۹

 ۵ وما كل ولم اذه دود ) ید ا راو یافص مات وطرب هکمد روک ه دندی“

 دنع هللا ید هر رهوا هدنسعح رانآ هک مل هدا عورش هنر رکذ هاو ر

 0. هکر لید ر وک هدنسا ور لسو هیلع هللایبص هللا لوسر هکردبشعا تباور

 بوقلاق یک ظرخت یسنریا راردا لوزنو دوعص هنب رلذب رش ربنم مکا ین
INنازا دهد رلید ر وب وب د ( : د رقلاوزت یربنع ىلع ن وزب مکا  

 كا ضو ممه لد هنن رلتافو نیح لسو هلع هللا یلص هللا لو سر

 یرو بودا جارخا هجو رغ نم یس ربغو لع وا یتو رد رلدنروک

 هدصوصخ و ردشع |تیاورالس مم ندم ن ديس ید لوا ندد زن ىلع
 هکر لب داوا نیلار رق بورو- جو ود (اهوطعاایندیهانا) هللوسر لات قح

 __ردسمع ركت يا ( سانلل ةتفالا كاب را ىتلا اؤرلا اتلعجامو ) لوق لوا

 كن هضاط وب ( رثکن ال هب اهنلاو هب ادبلاین اذک آراتخاو س انالءالب ) ییمب

 دبع نب سک2 دبع نب هما ن صا لا ینا ن مکطا نب ( ناويع) یسادتا
 مکطاوبا هدشاورر و كاللا دع وا یسهنک هکر د یوعالا یرفلا قا ثم

 هرکص بواک هعالعا یسهنس هکم حح مکح یمااب ارر ز رددی رطلا نبا یقلو

 ٠ هلبببس یسعا فشک ین رارسا كنرلتر > سو هيلع هللا لص هللا لور

 3 ندر ناو رح یدبا راشهروس داعباو درط هفناط هدعاورر ودحو نط

  هدک ردتسم ردسعا دلو هد هکم هد رو م نامز كاا یددوخان هنس یا

 ا ا ر کرل مرو تراوریراترمطح فوعن نج را دبع هکر دروک ذم
 1 یایدو وکلا وسو هيلع هللا لص هللا لوسر د دلا ه دک دلک هاد یدلو

 1 هدف روا لاخدا هنن را لود روضح مکا نب ناور ید زر روجر مخ

 نة كلك تب هنعایسانارلب درو ود(نوعللا ن نو دالا غزولا نغزولاوه)
 . ولشاب كوي ولنوپ هګباوازوب لیزق هماقلا مصق یسودنک یدیا ناوفص
 . مالسالا لبق ی ردپ یدیا بقلم ود لطاب طی بولوا م دآ وللاتص قوج
. هدبفدنلوا درط یدیا نعد هرم لاک هاسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 

 ۱ لا ناهع ترضح هرکص ی د ااو دورطء  دهنتفالخ ناعع ترمضحات
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 ماد رب نایفس یا ن دی واعم هک ردشعا تیاوز ی فیرضر هدنفح ا
 یب و روکح یا ی وسه یت ر وع ودنک بوذیا دام قلا تر وع

 هکرد د نوسم ی دلیق لاوس تبغ کک هپ واعهدک د لک بوروک یدردنوک

 راو یکب هایسر هدنتلا كنکبوک نکل ق وز وس هلاجو نسح كن روڪ
 لوا ش اب بوئاوا لف هسک قح هلوا یبوژ كنا هکمردا نظ ی سد

 ب ودیا تعا رف ندعلا یا هب وأعم ردآ جو هن رک ك روع

 كنروع وب یشاب ب ووا لتف هرزوا CE هجوو یدلآ رشد نب نا

 يا
 EE هدنشاب ج وا نا-سفط یدل وا لوتقم هدلګ مان درولا نیع

 هناو ره هدعشمد !ه» هلبا یرلشاب كل رانا وا ل وتم هل هلا یدنک ندیاهفوک

 بوشل دغاک هلبا نیسح تر طح امدقع رلنا هک هلا مدآ رادقم رب رابدتلیا
 هارب و ر هکنج هلبا داز نب هللا دبع بوج یدنا راشمعا مدراب هرکص

 درص نب نايا نیباوتلا سیر هدشب شْغلا یدنوا عصر

 هبا یرلعا بصذ رسا ینا هنر رز واو عج هنشاب كايا را رود نهر بدلوا
 هدا ز رایءاش رلیدنا واهس نیباوتلا سر ناعیلسو نیباوت هقناط لوا
 رکذ هدعبرلیدلوا لوتقم هلا یراسر یعوجو مرهنم نیباوت هلفل وا

 هفتشل شعلا ىدلنا ماقتا ذخاو ج و رخ نع رات هرز وا یی دنلوا

 0 وذ هد هکم هدشاو ر رب و هد صم صاعاا ن و رع نب هللا دبع

 هللا لص هللا لوس ر هرک قوج تول وا ند دابعو نږ اعا یالع

 كج وک شا يکنا نوا ندنردب ردشعا ررح همان ندنفرط سو هیلع

 نوا ی دن وب هدنف رط هب واد یدلک هل اعا مد هم ندناو یدیا

 یدررقوا جد یناروئو یعرک نارق یدیا مدآ نيعم یدردبا موا هنب ردب
 بول وا ماه رادصک رد ڈا اکہ ههاوا ضراع یع هیودنک کرد یییک
 هدهر وب نه هنس هنع هللایضر ید رولوا رطفع نوکرو عاص ن

 ى هللا دعو هد هنده ی راصدالا عقار 1 رھ ن دیسا ندایعا

 ق رسصع رب ز نا هنن رایدل وا ت ود نا دک کلا یرانفلا دعس

 هکیدل وا نوعاط مطع هد ه یا هد رود س لا هدتاو ر لب و

 ك شع هدننوک ادا ردشلوا نوک جوا یئدش رار د فراج نوعاط اکا

 هسلکعا تافو مدآ كي جوا شّع هديفجوا كر شک هدیهگبا مدآ
 یدراراقن روف یرهناخ هنر ر زوا كن اتوم نامش بویلوا لا هتعفد

 کہدنګا بوجآ یراوبق عافدنالا دعب هکرید بودا رکذ هبیگرب رکن با



(۲۰ ( 
 ناب رج هرثک بورح ه دن ارارلیدنوق هن اط ب ولک ی دلبا لارا
 هلا قوت نب رش فک ب ودیا هزص اس حاحیدلزوب رب لا ناب ودا

 لغ بواوا مدهن» ىس ه دیدع عضاوم ك همرکم تيب راب دکود
 ییاولاو | تشع رب لا نا ب تقاع یداوا دم هرصاع لد هحوا

 هکلواو ی دتقیح بو دنا عادو هليا نيقا طلا تاذ ىس هدلاوو رهط

 لوتقع هد هرخالا ی ذاج بول وا هنس چ وا شک ی رع ید کود

 یی هنح ی دیا هل تادآ نم هنآ هدد ابع نڙڪو تعاص یداوآ

 سا حاج نوا كعا باص هنن رژوا رادر هدنه شا ده کم هک

 سد ی دبا حاطناو ح وسم یس هوسک كن همرکم دمک لوا ی دلنا

 هدنتفوكنا ردشلروتوک اکا رلشاب اد او یدتروا جاد یناربب ز نب هللادبع

 تاوفو لر امهنع هللا یصر سابع ن هللا دنع هدنع زاب رس سا

 شعا دلو مدقم هنس جوا ندنرحهیدلیف هیفذلان دج ییزانن بودا
 نردلا ف ههقفممالا) هدنفح كلا سو هيلع هللا یلص هللا ل وس ر یدیا

 ء ان همولع ترک بو روب رخ ی اعد ود (لیوآلاو تاکلا هلعو

 ندا ء العو ی د رار دا ه- سرح ها6 و رع هاک یا رع ت رضح

 نب راجو درمص نب نا ياسو رمشبلانب نا سلءصا ملا نب و رع نب هللادبع
 ىنهحلا دلاخ ن دزو ییا دقاو واو ماح ن یدعو مقرا ن د زو هرس

 نیصح ن هب واعم ن سقن لاععلارح وا فنحاو یئدلادوسالاواو

 اهدولضف بوآ وا ی دیس كنموقرونلوا لثم برمض هلن یل> هک هدایع نا

 دنتفو كاسو هيلع ها لبص هللالوسر ی دیا هسیک ف وصوم لبا کذو
 ترضح یدک هرع ترضح هرکص ر دشم الوا سم تیک بوشرا

 شعیافوویدلواندفرطرب هدلج ةعقو نکرده و هلب هدنیفص هليا یل ع

 ی رهذلاسق نب ثاصضءد هتتف نالوا هدنسارا ناو هلکنا رد هدرب
 هکیدلوا دیهش ید یراصاالاد.س ن رشد نب نامعنو لوتقم ی | وصاا

 دوت رثا ادع هد هن دمندراصناهدنسلو الایذاج هنس یصکیاهرع6)ادعز
 لاح نس> ه دک دروتک لسو هيلع هلا لص هللا لوسر ینا یسهدلاو ردشع |

 كل ڪک راب دروس رشد نغج هلوا لخاد هنجو توفادیهُبوروس رعهلا

 ندصج لها نکرد ارارف بوعیح هرکص یدشعادادما رک اش هدنس هو

 رثک نیا ی لبا د.هش هدیوکرب مان نربب ینا هسی رب مان ینزالایح نی دلاخ

 تا

 نم
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 ندودنک قلخ هد هفوکو البتسا هپ هفوک و عج رکسءرفاوو ج ور

 كءا اوعد ن دیرالناق ناق دیهش نیسحو لوسرا ذسو هللا باک ىلع

 نمآر بح اتصو ی دلبا لتف توا وب رفط هرعت سد رلي دتا تع هرژوآ

 یدانا قارحاو لتق ب و داشوق نس هناخ جد كن یعصالا یلوح نیسم ا

 قیرلشان و لتف ید یدیعس یلغواو یصاقو ییا ن دعس نورع كلذک

 هرکصیدلدا لاسرا هدنسهایذ هروب نه هنس هب هیفنطا ندم هدزاح
 ودر دراو رسرب یک لینارسا ېب تولات هدو ب ودنا ادب E راتګ

 دهگوا هرزوا یط اق رب هک دعا كنحو هک دک هربر و اوعد
 مهار یدلیاالتساهن رزوا لص وم هدنګ رات یدب شّلا هلع یدرولکیچ

 هلا یرکسعلدابزن هللا دبد بود ا نییعآ شبا م دم یب یا مشالانا
 یر کاو مرهذع ىر سە و لود هدالارشالانا هلا دبع راب دذیا كنج

 هرهاط سس هدیععو هصااخ قا كرات هجرکا رلد دا وا قرغهنغامرا تاز

 تح یدلبا ماقتا ذخا ندنرالناق كنيسح هلکنا یلاعت هللا نکل یدیا لکد
 ید كداز نار دشعا لتق ما كم شع ندنهورک نیسح ولتق و ارت

 باهم هدعب یدلنا لاسرا هنفرط هفتا ند نشانو قارحا نسهثح

 بولک هنفرط ربیزلا ن, هلادبع هلبارکسع ناوارفو لام میظع هرفص ینا نا

 دنرزوا ران بودبا یسلاو هرمصب ید یعصم یشادنرقو یا هللادبع
 هرصاح هدهراما رصقو مرهم راتخم هدیدشلا هب راادعب ی دلبا لارا

 هلکرا رات ب هرڪو را بعصم هدناضعر ید شعلا ب ول وا

 8 اطا هعصم یع اجا رد هنتس ی دب سا ىر ى5 دکل وا

 هدعب رایدیا م دآ رق ك ید هکدلبا لتق نس هلج هرکصندنرک دعا

 هد رپ شک ی داوا قوتسم هقفارع بمصم دهن رار شع

 بوش دغاک هلا كاللادبع رلیقارع بولک هش رزوا كنا ناو رم نب كللادہع

 لکا هدنن اب قيل اجر د تعصم سدراب دل وا نادرکح ور ن دعصء

 یلاز وتوارایدل وا لوتع« ی داوو یدنک هدهرخالای ذاج بوشکود

 لا اعراب یدرروشلتسود هبا كاللادبع مدعم ندنتفالخ یدیا هدنشاب

 اسب هلط تذب هشپام هلبا نیسطا تفب هنیکس بو وا مدآ لاکلاو
 تعب ندودنک قلخ ب ورک هر هفو ڪڪ تللادع هدعب ر دشعا حوزت

 نب ج اح كاللا دبع هدیکالشت یدساوا لسخاد هنکح تګ نیقارعو
 هننرزوا رب زلا نا هلارک ع كم ق رڌ بودا رھی ینا فسوب



CYR 

 یردو نا یدنک بواوا بیخوبا هلبا هم ءاخ مط هدتاوررب رکبوبا
 یا تش سا نبق اطا تاد یس اناو ند هرشف هرشعو یا ید

 هشت ادع | كره هداوق ضع, هدنرو رع یآ یر a عقل ادھر ردرکب

 همالسا لها زر یو دوهب هرع6لارعب ر دعا داوت هد هر ونم هی دم

 رز نا ادا سا رابدا هرژوا وکتفکو دل وا یز دلو ك دارا رس

 ی رل تر ظح هللالوسرو راد دلوا رورمسم تاغ مالسا لها هلکعا دلوت

 جرال لوصو ماوقو ماوص ی دابا عضو نس هنکو مسا كن دج اکا
 لها هدنرد شقلا هرکصتدنک اله كد رب بول وا هيك هعاصشا مظع

 كف رش تب رایدتا تداطاو ٽڪ هب ودنک ناسارخوقارعو نو زا

 كن هقیدص ةشباع یر همرکم اخو دیسجت هرزوا میهارا دعاوق یتراع
 ` لاخدا هت یارذ تلا ندرح هعبجوم فرش تیدح کودتا تاور

 1 دز ن, هب واعف ی دو حراخ ندع اطایرمغ ندرصمو ماش یدلبا"

 یعابنا یرمفلا سدق ی لاحد هدعاتشو صم لها هلا هد داوو

 4 وک ىالكلا تراطان : رفز هد سیسقو رشإ ن نامعت هدصجو هللا

 هل وا ماع یشلا ه-باوا فا فءضو ىط رقم ل رکا بو دنا تبت

ELهماش هبا یع اتا بؤعیج ند هندع مکا نب ناو رخ ی  

 هاع رلي دلوا نیتفرف هد:اش قلخ بو وا عج هن شا كن هیما ون ی دراو

 هدهطوغ راد دتا تعب هرز نا بو دیا عا کا هیسقو هناوررم
 سا3 بودا هیراخ هللا یرا رپ ر هف رو ینا هدلح مان طهار حرص مقاو

 هقشهد ناو رح ی داوا لوتف» ءد رک رعم كاصطو هيك ههن ندنن اسرف
 ندودنک ماش لها ی دلوا لزان هت راد كن ایفس یا نب هیواعم تورک

 ی دابا ج وز یدااخ ما یروع ك دب ز ن دنفوخ دااخ بو دا تعس

 قچ وا لصاو یربخ یراتم زه كن هبسق هرب شب ن نامت ه دص ج
 رلءدروتک هصج نشان ب ونلوا لتق نکآ یدتارارف هلا یدالواو لها

 یدلا بولک هی اسقرق قحلوا رادربخ ندهصق ثراطانرفز هدنیسق

 دا ید یرمصم یدراو هدم نور کک هننکخرب ز كناوم ماش
 یرغ ندتکلم یاو ی دنا ب صد لاو یز زعلاد,ع یلغوا ندفرطو

 ۰ یا یا هدنن امز كنا رایدلاق هدننکح تح ارانب هللادبع دالب
 هليا یلط ین اق كنسح تر طح یا هاد بع نراتخت هد هفوک هدنخشران



( ۱۷۳۷ 

 یرلتدومد كرلناوا لوند هدارا هربا ننیص> هلذلوالصاو یتوم ریش

 لمدک هاش هلکتس تودیا تعب ندنس ی و 0 هدا تعارف ندنساوعد

 توود هاش نیصح نویلوا هداداضر بلا نا نکل یدردنوکر یخ ود

 دیش نالوا هد هدم ی دلوا نایشل هنکودتک هرکص ر لا ناو ی دنک
 مزراوخ داز نب بس هدنتقو دیزرورلیدتک هفرش ماش هلا نیصح نییوما

 حاوزا هکیدلوا توف هيمو رتا ةلس ما نینمّولا ماو ی دا حت ییاراخ و
 ناهصابصلان ی هدیروردراشلواتوق رانو نت كاره ط

 نیا هکی حلا سقن هما یهرعف هفو E دنا لاو هدن رهش و رح

 تم وا یک قشمدو هد هفوک یدبا یدرکاش N دوع سم

 شعلاورایدیا ندتیعدات یسودنک رد هدا راد یربق رلددلوا توف یت الوحلا

 رلءدلوا توف هد هفوک عدحالا نب قورسم نالوا یلاع كنهفوک هدحوا

 هدنشا کس زوبوا یسهمک ی دردنوا كلو الا عید دیلب دیر هد رد شعلا

 یب نو-سه یسالاردشلوا یا ی لاو هنس چوا یطلست تدم یدلوا كاله

 ةلدوقوارەشرب رەشم قایئشا هتس هلو مود نوکر یدآندس هلق بلک

 بول وی هدهداأ دن رب یدلنا در هنس هلق هلا درب لیخوا یتا هلکعشا هب وعم

 دوح هب ودنک نکل یداراو ید یسانشسو دوج ید وق رع اش ج

 تعب ند ( هب وعم ) لغوا هک اله دعب ن وسل وا تنعل د هتتح اصفو
 تیکب ندو ردوا تعس هدند رد نوا كنلوالامیر ترد شعلا یدناوا

 ن, هکیدد بود اعج قلخ هدنرور نوک ق رق هداوررب یآ چ وا یدیا

 كح هدیا هقیلح کک کا رع نرمّوحو مرجاع هدکمروک یزکیروما رس

 ینا نکسرابد یک نس ن اش مدلو در لهاو مدارب

 بقع رد یولوا ضد صو یدلوا افتخا رک ه-شوک بوبد رک دا هقہاخ

 ز امن هقلخ هسهلوا لرادت هفیاخر هکربد یی یدلوا لصاو هقح تجر
 ندرلنا . ( هلکیمکیا) ردن عا نیت یسق ن لاص نوعا قایق
 بواوا ید الواصاعلا نی مک انب ناومرلنوب ردهدنرارک ذ هاو ره هفناط

 هدنردشعلا یرلکلم ءادتاو ماشلا قدعد یراکللاراد رد هسوکر فنر نوا

 هنس کس شهلا یرلاتطاس ةدمو هدنس هس یناز و وا زو یرلض ارقناو

 ن دسا ن دار وخ نب ماوعلا ن رب الا نب هللادبع ( هملکلاردص )ردخعلوا

 ىس هبنک رد هدنرگکحذ یلاوحا كن دسالا ىش رقلا یصق نب یزب زعلا دیع

 )۹۳) لر
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 لوتقم ېک نام ه دنهاکشدپ كکدالواو ناوسن هک مردیا نط سابع نیا

 ۲ کییب زا نا بویلغا سابع نا ی دعا افصا نیسح ماما بوید نسرولوا
 هلدلوالئات هکبدا ره بول واقالم هرب لانا هرکص ید د لدتنیعلا رب رق

 بوبد لبق هيوا تكسرولبب هت یدقارب اکس نکلمزاجح بوقرچ نیسحوب
  یضسف ربلا كلالخ * رق نم كاا * هکی دلایا لش# هلا ر شوب

 . عوقو دعيج هعقو لوا نازا دع * یرفنت نا تّشام یرقنو * یرفصاو
 هعقو ربخ ( نوعحاریلا اناو هللانا) یدیشع |قیس تراشا هدالا هک یدلوب

 لاو ندنفرطو حورخ ندتعاطاهدزر یلاهاقعلوا لصاو هب هرونء دن دم

 E نب )سم د زب سپ رابدراقبچ ندنرارا ینایفسیا نب د نب نام نالوا

 راغل نوک چ وا هدقدلوب رغظو لاسرا هن رزوا هندم هلیا رکسع ېب هبقع

 رودنکو هحابا هنرکنع نسامدولاوماو عرحكمالسا لها بوری و نذا

 یدلبا ما هرزواقءراو هر کم هدعب ںور دشاتعب هرزواقلوا دسع هدیزپ

 یدت| همصاح ییهرونع هنیدم ندنفرط هرح بولک هلبا ولنآ كيب نوا لسم

 سا عنب لضفرایداوامصع هر رحو كنج نوکح راقدنخهسا هندم لها

 ۱. ا ندراصناو قارشاو بلطلادبسع نإ ثرالا ی هعبرو
 است نوک جوا هرزوا یرصا كد زی و هبساغ بس تقاع راددلوا لوتقم

 هدکنجلواهک ردلوقنند رهز)ردشهلوا وییسل هرطاموب هب هع ووب یدریدا

 . مولعم ان یربغ ویلاوم هوجوو مدآ زوید ند راصناو نیرج اهمو شارة
 هل ااو همانا ) یدنوا هلازارکب رقت ك و لتق مدآ كب نوا ندرا هسعک

 هل دلا لهافاخا نم) هکرد مرو لس ودلع هللا لص هللا لوسر (نوع>ار

  تیاورسم نير ٹىدح وب (نیعجا سانلاو ذکن المل اوال ذنعا هلعو هلا هفاخا

 نوک جوا ندنسهلا یذ جوا ملا یوقوردش | رک ذ یطویس نکو دتبا
 ه دهپ رلیدتا تعس هرزوا قلوا لوق هد زب یلاها نلاق هیعب ر دئل وا هلاق

 (هرانوهلا باذع لا)یدلواهدل وب هلذلوا ضد مع زکآ ید | منرع هب کم سم

 یدیشعانیبعا رادرس هرکسع یرمهلان نیصحهدنمرحمترد شقلا هشریو

 هردمرکم تب یدلبا سما نوک قرف یربب زلا نب هللادع هدهکم بولک

 . یراتسا كنهمرکء هک تقو لوا هکر ر.دیدلزاراثاپ قارحاو بون آق نم
 ا کی رر و كجوق نالوا ادف نوت مالسلا هيلع لیعبساو نفسو
 (هرانو هللاذنعا یلا )كدیلب دب زب كلذدعب ردنلوا قرح هلا یدیاهد هبک
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 هنشاب كلوي واعم هلا یغاا ناو رع یدد مردنا لتف ناما الب نس دوخاب

 نکل یدلبا ٽعب هدزو یدد نسردنا ی هعدخ جد نکا تیم بولد

 هرکص ندقدنلوا ندد هب واعم د ر ارز ردو لصا كن هصفوب هکررکب
 لالعتسا یسانا بورک هن رهش یشمد د ز کالذ دعب رد هیاع قفتم ,دلک

 سولج هن رزوا كنررس یک هدارهح دف یودتا ان هد هنس یعودلو

 یمرکی دوخاب شب یرکب یومالا دل اخ وبا هب و اعم نب ( دیزپ ) یدلبا
 هر تاغ رد دسلکلا لدح تش نوسم یسانا یدیسشعا دل وت هدتاا

 بواوک ر مالا براش رجافو قساف والرققوج ره یغوزوب كچ زغا
 یرصب نسح هکر دنا رک د هدنخراتیطویسیدبآ فیرح لوغشم هغماننوا

 هک صاعلانورع یسرب ردا داسفانروما كقلخ هریک یکیا هکشمروب
 ن رغم جد یسرب یداا ےلعت نصوصخ فحاصم عفر هب هب واعم

 هفوک یاو واهم ارز یدلبا افلا یکتا دهعیو اغوا ه هب واعم هک هعش

 دداک ےک نوصن هر واعم یدناکا هد او نکرواک یدتا لرع نکا یلماع

 هر واعم یدد مدردا يس « دهم تام دعم كصوصخوب هرغم كعد

 یدبا یصوصخ قوا تعب هد زب هرکصتدتس هرغم یدلبا لاوس نلصا

 هنب راو همریغم مدام هب واععیدبد مد هدک دید یکداڈیایشیا لو یدید

 هناصا وقح هریغم ید-ابا اشا نیصام تولد لوا لماع هدهفوک

 یددنج هقیح كد هتمایق مو هک مدیوق هروفج كيردرپ یییراقانا كنهیواعم

 رارکت هب ودنک سان هلج بودیغاط رمان هقانک او فارطا دیزپ ه دعا

 رب لا ی هللادبع هللا ىلع ن نيسح ندرابک ق ارل دتا تعاطاو تعب

 یسادنرف هلارکسع یری لان ورع لماع ۵ دم رلددراو هر هکد توا تعب

 هللادع نکل یدیاراو هدیدش تواد-ع هدنرل ار ز یدردنوک هنرزوا

 رکذ هدالاب هرکص ی دابا سح هکاواو ذخا یشادنرق بولوا روصتم
 را وکم هنن را-فب رش فرط نیسح ماما ندقارع لها هرزوا یتددنلوا
 ناو یدلبا علم بودا يد سا.ع نا هدک دتا تعرع هکنک بولک

 رابتخا یارخا بودنا ریخت ه دننس ترخاو اند نلوسر یا قح رگ

 توشوحوق بولد نس نوا لا هاد نس یس دعصا كنا نس ردشعا

 هدنصوصخ كمك بوقیح نیسح هکر درع نارا دتا عادنر ر و رابدشاغا

 بو د یدروئد تربع هیودنک یاوحا كنشادنرقو كنساا یدلوا رصم



۷۳۶ 

 یفناخلوا رد هب واعم ندا ذاا ماخ هناوبدو نانالوف یشاوط هدمرحو

 هدنرزوایدلبا نییعت هن روما ناو دبورپ وهب ناسغلا سوا نب هللا دسع

 لد هننرخآ هيس ابع ی افاحات نیباوب ی دیشهاوا شفت (باوت لع لکا)

 ده و اوندوغر وط رایچکبهدنجوا یشاب ادتباو ی دلوا لمعلا روتسد
 ضرر هکر دشیا تب اور را هسوک دمحم ضوب ر دلوا ن ردکج ك دی
 هلج كنس ن لغوا هکندیدب وديا توعد هنا ی د زب غوا هدننوم

 قوطب ن درک اکس یمععو برع ناش کرس ب وړو م اظن هکب روما
 تردالا معا فوخ ودردا عازت دیک کس هد.داموبو مدلبا تعاطا

 هللاد.عو رع نب هللادبعو ىلع نی نیسح رلنا مر دبا فوخ ند هیک
 هکیرزوا یتیسح ماما هتبلا قارع لسها ردرفهج نب هلنادبعو ریززا نب

 نسهدیا جحفصو وفع كسر ولوا باب رفظاک ارک اتق واوا راررب دتا حورخ

 هسوا رع ن هللا دبع ر دراو ییظع قحو یس هسام تبا رق كنا ارز
 یرغندقم ه وا بولوکو ن دروع رفع نبا ردمدارب لوغشم هتدابع
 هدتصرف توو بودبا قلم یک وکلد رب ز نیا نکل ردقو یرکفرپ
 هل اهراب هراب یتا ك-سرواوب نتصرف رکا ردا مو هکن رزوا یک نالسرا

 لوبلو هاب و لرودلوط دعا هعرازوک هکیدید هئلها هدقدشلرغا هرکص

 بورك هنروضح هکیدرب و ندا هقلخ رل.دنروطوا بودا هلی وا كروس عاب
 یشاب و یل هتمرس یرازوک هک راددروک بورتک راهرو مالتس هرزوا قانا
 1 نيتماشال یدلحو * هکیدید هی واعم رلددعرح بود ردهجوا نر مولا

 اه ر افطا تشنا هنملا اذاو * مضهضنا ال ره دلا بب را ىا × مهد را

 . ندکآ هتسخ ى عدن, راشد بودیا دلجت ن یل ام# عفنتال دي لک تیفلا *

 ردکعد نا هداف ذب وعترپ هدقدلاص هکب لوا نکل مرر رتسوک شمالوارثأتم
 مارک باص ا هکنوچ هلبا تاوفه ر دقوب یدسابا تافو هد روب نه موب
 مان ادعو دب رب و نچجرادع ردکر ک كعد هنع هللا یر ردهدندادع

 نیح یدیاراو یزق ترد مان هشياعو هیفصو هلهرو دنهو یلغوا جوا
 بولک هدقدلوا بخ یہا هد هب رگ مات نراوح ندلاعا صح دز هدننافو

 هناو رح بواک مدقم ندرُملوا نفد هکر د روک یدلیق نزا هنږ رزوا یربق

 | مرجالف ردشع | تصو هرزوا قلوا لزا نس هنب رق اکب مردپ هک یدید

 "هل تعیب اکباب بوکچ نلف دیزب نامش تامین هربق بودیا لاٹما ناو
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 هنس یا ناسکس هدتاو ر ضعإ و ۳ شک هدتنآو زر ضد رکسس رب

 هنس ز وفطنوا هرکصن دنغارف كنسح ترضح یالتسا تدم و

 یدالوا نفد هد رغصا | باب هدفثمد ردشلوا نوک ید یو یا چوا

 یس انش هکله واعم بوقیحهربن» بولآ نی رلنفک كهپ واععسق نب كلاصصو
 ندنسهر رق ن راوح ندنلاعا صج دز « ری یدلیق نزاعهدعب یدلبا

 یللا دوخا ىلا هر واعم یاب ا امدعم یدلیق نزاش هش رزوا یربق تولک

 ی دیشم ر دعا تساهرک قلخ ب و دیا دمع یلو ینا هدنخ رات شب

 هلاع نالوا هدف ارطا هدن دلبا داره كعا دهع یو قلغوا هکر رد

 نالوا لماع هد هنیدم رابد ریدتا تعس هدب زب اخ بو ردنوک را دغاک.

 ید وصخو ناو رح هاکمر دنوک دغاک نوا صوصحو ید هلاو رع

 رب لا ناو رع ناو س اع ناو يلع ن نیسح هدک دتا مالعا هقلخ

 خد قلخ رايد تیا عانتسما ندکقا تعی ه دیزپ رکب بان نجراادبعو
 هنفرط هب واعم یصوصخو ناور یدعا تعب هسیک بودیا عابتا هرانا
 رکذو ی دلک هب هکمو هب هن ده تولاق هلبا ولنا فن كم كتحدا مالعا

 بودی عج ههر ر خدیرلنآ ید ر دتا تەب هدلعوا قلخ هج ادعامندربءلوا

 ضرع ن رضا یامویدابا هغلام هدنرلمارکا بور و را هیطع ےظعو

 ۳ یا ن نجر ادبع قعا رلد دمر و باوج دا فقوت هدکدعا

 راد دعا دهع یو نن رالقوا نيم نینعشو تو داع هللا یلص هللا لوسر

 ولد ها 7 ناس کت ارسک و لقره بو دا ادتفا هنس ال رانا ج دنس

 هش دم ریتم ن دشکو هکب دید هدعب ی دشا توکس هب واعم هدقد رود

 یالک من زکر ند زکیګا رکحا رک مساد وسر ادقمر هدنر زوا
 هربنم هدعب یدید مرور وجوا نڅا نا ماع نزوس نکس ردا در

 ماش لها کیان دو صد ع اشو لصف كنلغوا بوج

 هادا نانل وارگف ود رای دعا تسب ید رتوت وراد و تک هوا
 2 هلطاب شات را ن 2 هسع ی؛دلیف تراش

 زر وک دف شرا ی دک ااش تاومزاواب و ا هتک نوا
 هنلغوا ادعا رابدع اتاراضعب هدنرلک دید ك دعا تعع هد زبز_ بوقلاق

 هروصعم هد دعو ندا عضو درب ادتاو رد ه وام نر دعا تعب

 ندا مکح هسا توب ندانزو ن وقوا هبطخ هدر یعو دروطاو ناب



۱ (re), 
 کالم کر یدیدبا رلشم روہ لاس زا ن وا فیرش هقف ےلعت هنسلاها

 ندرصم هالو نالوا ندندرط هبوععو یدراردا ملس هنن رزوا رنآ مارک ٠٠

 هللا لوس رو ردلواندبا قارحاهدنبما راجیرکب ییانب ید> نه واعم
. 

 قشمدو هد رصب لا عیفن :رکب وبا ىس ول دازا كاسو هيلع هللا لص

 هک قبدصاا رک یا ن نجرلا دبعو یراصد الا دبع ن هلا ضف یسضاق

 مد ةم ند هکم من هرکصادت رد ب وا وا هاتف داد و زادنا مت

 فرط لسو هلع هللا لص هللا ل وسر امدعم و یدارل_ثاک فرد را

 رلیدا وا توف یراصنالا مزح نب ورع نالوا ییعاع نارج ندنرلغ رش

 3 توا وا دودعء ند رهد لاجر هلا تحاصقو رب دن و لقع هدح وا ىلا

 السا یدل وا توف داز نالوا لخاد هب هب واع« بسن انزلا ذمج نم

 هالوعنیاو هللا لوسر بحهدن رد یللا ردهدنرلف رشتقو كفن دصاارکیوبا

 هللالوسر هک لف ونلایدعن مطمن رببج ندفارشاو یلکلادیزن هماسا
 ناسحو ندشپ رق ءام رک و ندنهاسعا ءانا كاسو هيلع هللا لص

 داب وخ ی مارخ نب یکح ندباسکا "هلجاو رعاشلایراصالا تباث نا

 فصتم هلبا مالسسا نسح ب واک هم الساهدعف موب هکیدسالایشرلا
 دازا رسا ز ویکیا هدعالساو تیلهاح بول وا ف رش و یخ یدارلشلوا

 قارعلا جت اف ا رلیدلوا توف هدانق وبایراصنالاسراذو ردها
 بعک و ی ره زا صاق و ینا ن دعس ریکلا رتمالاو هرشنلا ةرشعلا دحا

 یدیشعا رمسآ ین وک ردب یسابعترمضحهک یردبلایراصتالا ناالاو رعنا

 هدیدب ىلا رلیداوا توق هیفلطصلا ثراحلا تش هب ر وج نیم "ولا ماو

 رد ره ن نجرلا دبع حالا لع یراق رش مسا هک یس ودلا هر ره وبا

 سو هيلع هللا ىلص ىلا ةبیح ههیقفو هلاعو هدیس هج وازارب ندناو

 ٠ یراش رش نس رابدا وا تو قیدصاا رکب یا تش هساع نیم *ولا ما

 یراصتالا سوا ن دادش ندایقنا و امل هد رک یللایدیا شب شغل

 رل داوا توق هد رےہ نمل !رماع ن دبمع نوال تكلذک و هدفرش سدد

 هدشعاو ربدا ند داوجاو اهصقرک یومالاصاملا نب دیعس هدزوةط یللا

 .  هدهرمصب رابدلوا توف یراا لففم نب هللادبعو یرارفلا بدنا نب هرم“
 هر و نه هنس یدیا ند امد لقغم ناو رابدیا ندعارک باكا یاناش

 یرعیداوا تود نایعس یبا لب هیوعم هدرب شقلا هدتاور ضعب هدنیحر
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 سو يلع هللا یلص هللا لوسر هک ی دل وا توف حد فسو وبا لئارسالا
 یراصنالا ةلسم ن دح ندس رد رابک كلذک یدہشعا هدزم ینحاکا

 یدیشلواتارع رک هشوک هدبتف و هنف و رمعم هنس ید 3 یدلوا تو

 نالوا لماع نع ندرافرط سو هيلع هلنا لص هللا لو-سر هدنرد قرق

 رلب دروب لاح را نابتسیا تذ هبببح ما نینمولا ماو یرعشالا یسوم وا

 رایدنا ند اه یدلو ا د هد دن دم یراتصنالا تبا ن دز هدف قو
 هللا لیص هللا لوسر یداوا تود یدع ن مدام نالغ کس 3

 یدو هد هپ رام بودا لاسرا هت صمر ندنسا.غ رد یتا لسو هیلع

 نی نجرلا دیسع ہدتاا قرق یدبا رل-تعروب جارخا هصح ن رتونع نکل

 ینوک نیفص ب وا وا مدآ داوجو فی رش یدلوا توف دیاولا ن, دلاخ
 یاد واعم هلنلوا یهجوت نسح هیو د نک ك ةلخ یدبا یرا دقاعس كن هر واعم

 هلو هدلعاک رثا یا یدلیا ےس ہللا یطاس و یتارصذ بابط ر مان لاتا

 م زکم طبس مزا ماما هديللا هدل وق ضءب ز وفط قرق ر دشا رکذ

 رکذ هدالا:بلاط یا ن لک ن نسح لولا عد لوسرا ناشر

 داالب یربغو ناتسجم هدیللا رلید ر وہ لاح را اموعص هر ز وا یتیدنل وا
 كاس و هللا ىلص هللا لوس رو یشرلا :رعس نب نج را دبع یح اف

 هفوک ن۔ذق رط هر واعم و یراصتالا كلام نن بک ندن را رعاش

 ندالقع و ندب رع ءاهد رلددا وا ت وذ قنقلا ةبعش نب هرغم نالوایسلاو

 رلدد روس لاح را اهنع هللا یطر یبحتش هیفص نینمّولا ما كلذك ىدا

 ىلعلا هللادبع ن ر رج طرفا نسخا بحاص همالاهذه فسو هدر ىلا

 ترضح هک یو دعلا لیفت نب و رع نب دیز ن دیعس ند هرشبم "رشعو
 رضاح هد دهاشم عیج و نالسم مدعم ند رګبولوا یسهداز ج در

 ن نام۶ تل ک رلبدلوا ت وذ یدیا هدابز ندشع نسو یدیشا وا

 ندن ران رش فرط كاسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر هک لا صاعلا یبا
 ندنسالضف كننامز رد راو یت اح وتف ق وح یدیشل وا یسلاو فن اط

 توف هيل الهلا ثراخا تن هن وي” نینم "ولا ماو ىدا ندتن اکس هرصبو

 ح ص هدنن رق قد یعاہتاو یدنکلا یدع ن ر هلا یرصا هب واعم و

 یعارطنا نیصح نب نارع ند الضف هدیکیا یللاورلبدا وا ل وتقم هدار ذع
 هرصا یربذآ رگ تره نا و دن تن وا یسطاق ہرے یدلوا توف
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 بب ر هب راود هءاف بوروپ تاحر یراترمضح تولا وبا رل بدنا هلل

 ربقوت هنف سش ربق هرفک هکلک هنعف مال سا لها ات یدالوا نفد هدلع

 ىلع یراترضح تولاولا هدنلصا یدراردآ اقسسا هاکنا هسمغاب رولو

 تفالخ میلس هپ هپ واعم نسح م اما بواوا هلبب هللا ه-يجو هللا م رک

 هب واعم هد زوط قرف رابداوا رط ضم هدتعا طا ید رانا هرکصتدک دتا

 هنس ان ناورمق هلئرشابم ییاحصا عفان نالوا یه اش داب هبت رفا ندنفرط

 یتوعج دابز ن هل ادب هدنرد یللا یدلوا ماع ه دشت یللا بوئلو | ادا

 كب زویشب هنس رهب ناتس ربط لها ی دلبا 2 یاران تلاع ضعب بوک

 یا ن هللادبعراید اوا هما صم هللا هللادیمع هرزوا كمرب و مهرد

 یدتاهح اصم هن رزوا مهرد كم ورک بس هلبا هدالبو لاتر قیقللا ةرکد

 ازغ هدنف رع“ بولوا ىسلاو ناسارخ ناغع نب نامع نب دیعس هدتلا ىللا

 رایدلوا هلاصم هللا دعس تورو رلذهر هيرا كلا دعو تاقالم هلا دغص یدلبا

 هدزو.-ةط یللا یدلوا دیهش هدکنحو باطلا دیسعن ساسع نب مو

 بااغەاک بودا هب را یرخادعد ٥ مهس کیا بورا و هنج اطرق رجالا وا

 قوج ندنیفرط بواواسسیم هة-اطم هیلغ هرکصڏ دق داوا بولغم هاک و

 نی رع تن هصح نینمولا ما ه درب قرق ( تایفو ) ى دلوا لوتفم مدآ

 هدشاب ىلا زو ییاععاا رعاشلا ی ماعلا ةة ر ن دلو تاطا

 قرق ےھلع هللا ناوضر رابدتبا تافو ییاصکاا ىلا ةيما نب ناوفصو

 ن لاو ن صاعلا نب ورع نالوا یسلاو صم ندنفرط هب واعم هدجوا

 یشرفلایول نبعک نص صه نور نب مهس نیدعس نب دعس نب مشاه

 سو هيلع هلا لص هللا لوسر هدتیلهاح مانا یداوا توف هدرمصم ا

 رهظم هرکص یدردنا و تواوا هرزوا توادع لاک ه رلود تان

 بصخربما هنسهورغ لسالساا تاذ ییآ ی دلک هعالسا بولوا هبهلا تیاده

 هد ردو ندا جن یرصع هدنتفو هنو هللا یطر رگ ردرل ڈرو

 قوعح هلا هواعم ىدا مدآ ت دکمه مزحو یآر تبحاص نداره

 یی و هود ع لج زا بولوا لامقوح هدننافو نیح رد نمک نا طاو فئارظ
 جارخ هنس یتلا اکا هب واعم هدنس هعقو نیفص یدقیح ینوتلآ یسولوط

 لیصح لام ردقلوا بودا زاجا هرکص یدینعا طرش كمر و یربصع

 مالبس 5 هللا دع هدهرول نه هنس ردشلوا رمعم ردد هنس ناسوط یدلبا
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 هدک دشر وڪڪ هلا هب واسم تولک ند ەق وک هرم یدا راو قلتس ود

 قاتسا اکا هرغم یدعا کشت ندنکلشک رس كدا ز اکا ه واسم

 تعب هره واعهو یدل وا هناور هڼنف رط دانز ب ودا ملعت نس هیضق

 اا "ام لع بود روح یر دهاش ه رکصا دکدرب دتا

 تداهش ود ید ر وغط یدانز و یدلاق هک ب ودنا انز هه يع” نایتسوبا

 یس ر كرادهاش یدلبا مکح ود ردعتادنرق نوا داز هپ واععو رلي دا

 هللا لوسر كع | مکح بسد توپ ندان زو یدیا ییقللا رامطنا م مع ونا

 هک رد داخ كن راتشیش مکح كبرت رمضح مسو هیاع هللا لص

 اصوصخ قلخیصوصخو ر دراثهروب ود (رعا رهاءالو شارفللدلولا)
 یرعش و یس ر ند هیعا ون قح رل,دتا ماظعتساو نا عتسا هیعاوت

 بضغنا * ینایلا لجرلا نع ةلغلغم * برح نب هیواعم غلبالا * ردشایوس

 نم كجر نادهشاو × یاز كوا ل اع نا یضرو * فع كوبا لات نا

 بودا یسلاو ہرص ادا یتا سد × ناتالا دلو نم لیفلا جرک * داز

 یی رو دنه هدعب یناتسهو ناسارخو ییهفوک هرکصذدنناذو كن هرمغم

 یدلبادیک ان کلم لتهیواع هدک داک هیهرصب هدشب قرق یدلبا مص جد

 دهک مدا زویشب یدو داز قعلوا منم حد هفوک هدنح رات ىللا هدعد

 یدرارروپ هک وا هل ده رج هسنک زب بودیا قاناپساب هدناربس ژدنوک
 هکعا بس هنرلتلود تاتج لع ترمضح هرزوا یرار کنم مسر كن هیماوس و

 هلکعا ا بولاق هانا یدع ن رج هدک دعا بس هدربنم و یدلشاب

 ولغاب لا هیواعم هدک دلبا لاسرا هب هوا هادو دوو ذخا ا یعابنا

 تاور هلبا دانسا ندنراترضح یرمعب نسح ی زوج نا یدتا لتس
 ید از نباو فالنهسا یدیزیو ب هلوا هفیاخزمسهرواشمهب وام هکر دشع |
 عاضفتسا یسعا لتفیمدآندتمو اص یک یدع ن رخو قالا هنن
 یدلوب ماظن یروما هکدعا یلاو هقارع یدابز هواعء هکر رد ردشعاوا

 ماظن هکلم لاوحاو هلازا یی راوخ تولوا فیرحریدمو لقاعرب دانز اریز

 ه دتاورر قوع ن نایفس هرواعم هدیالا هدساور شعب رک س قرف یدرب و

 كرلنا ید رب هکربد یک یدردنوک هب ھن طط هللا رکسع ید زب یلغوا

 نارلیدتا هرصاسح بوراو ی دلیق نیعت ریما هن رارزواو لاسرا ندندرآ

 هلرکسع مه اع هلا ناوضر یراصن الا بوباوباو رب لا نورعنیاو سابع
ID ) ل ( 



) VIA) 

 هد هنس وب ردودنس هيس یجرب ق رفث كرم هکر د رد وک بئاوت هئانکاو 3

 هر وب نه لس نوعا یرلکدتا عاعجا هنب رز وا دحا و رها در تا ۵

 یشادن رف و یسلا و هبردم یمکطا نب ناو رم یدلیا همسن هعاسنا ماع
 مالسا لها هد هنس ول و یدّتا یو 4 ربا ۵ س لوا یایفس یا ی هد

 یشلاو هرصب زب رک نبا رلیدلا رمس-او تعنع ب ودیا ارغ هنفارطا دیش رفا

 ن بلهم هکن دا لاسرا هنکنح ناسک“ یه ر عم نب نچج را د.ع تولوا 1

 یجنرز ب و راورلیدیا هلی ءا نی یرطقو یرصب ن نسح و هرتص یی

 یورگ ن ا ناو رلیدلبا رسو عتق یرالع یرمغ یخدو 0

 اش ورلیدتا فر د الر صءب و كف ره ی ِ جو هد کید

a نا و رلب د زا سقف توا وا طا ج هدم و رضرا 13 ES 

 هل س هرجا لی ادن بود | ار هده ضرا ہر دص یان باھ و یدابا مف

 عدم یسهفناط و هدنک راز ید قرد یدز ول بول وا قلم دیمد

 تواوا ق الم هرلنا یدل اراوس نارلب دّقیح ن دنرلت و تو دنا

 هان رهس ناهيد ا تولوا لوتقم هل اب رلناوا هدنناب وراوس نار دعا كح

 زا دمح 57 یدانز هب وعد هد: رات سا ق رذ و رلیدتا همش  liهنسسا

 (مالسالاین 2 دک مرور اد لوااذهو )ید یسلاو قارعهر صا دواطا

 یسهب راج كني داك نی ث راح ب رحلا بیبط هم“ یسانا دابز روب ن
 نایفس وا یدلیا دل وت دانز ندناو ځوزت هبیمور دبعرب مان دیبءبواوا .

 عیلب و عیص بول وب دا ز هر یدیشعا از هب هی" هدنیله ا ماا ۱
۲ 

سا رپ دانز هدنتف الخح رج ٽ .سصح نوکرب ید وڌ
 باا هکر دلک ه

۲ 

دا ز صاعا نونع رلب دا ا تعاجر ندمارک
 نالغواوب رکا هدنوح 

 هلع ترضح نایفسولا ید د یدرد قوس هلساصعقاخ هاو یش رق _

 اال مم لد ترمضح یدید ےب هدقد ر وب لاوس ود ردیک لع ترضح

 هدعد یدلبا یساشاب س راف یدایز ىلع ترمصح هر 1 راد ر وب ناب سانا

 ندع“ اھ ون هب واعم سد یدعا اطا دز هدسراف هدفدل وا هر وام

 دابز امدقمو یدشود هسارهو فوخ ندنف رط داز ورد ردیا هفیلخ یني رب .
 هدرا یر ندنام ز لوا ندنکودقنا حر ندا هشانز هن رزوا هربخم



 یر
 همانا رده وا فیت جد ن رب ن وكنا توال وا تر ثم

 (ترعلا یر. ک اذه )هدنفح كنا رع ترضح ندو دل وامدآ علوم

 هب وعما اکب )سو هلع هللا لص هللا ل وسر ر ود نکو ردشم روی ود

 یر ندلةدروس ولد هلا ناس>اتاسرولوا هاشداب نیل (نسحاف تکلمنا)

 ماعط تولوا لکالا رک رد راشعد یدیشم امتیج تطاس دما ندعامد
 لا راک یرشووفک نا ید رد مداع وط نکا مدح تجز هو
 كاسو هيلع هلا لص هلا ل وسر هر وعم هکر د رلشعا شین

 لاسرا ن رال وور نوحما توعد هن رلعدقم ر وضح ن نە ی 13

 هدره> وا بود هلو یدربیدرو باوح و د مر وج م اعط راقد

 نوسم رو وط قنراق كلا هلا نعد ( هنطب هللا عیشاال ) یهانب توبت بانج

 ید رک هدو ردم هع وط یراق م ولا كلذ دعب رد روس ويد

 ندنراتاو كمل سو هيلع هللا لص هللا لوسر یدزع وط هن بوپ ماعط هدابز

Kiهدنسا رغ كومرب اکا بواوا ندنرکسع ی ءعس یا ندزب یسادر و  

 رسضتح نکا یسلاو ماش ىقشەد د و هل OL ف ماشو

 اقا رع ترضح هدنسم رکب كت رڪ هدعب یالنش-ا ی هب واعم قحا وا

 قح ماما ب ودا یب هرکص یدل وا یسیلاو ما هنس ی رک بور و

 ترمضح و یديشّملوا تراشا هدالاب هنس هصف یبورخ ة2 رز وا

 لالقت-ا یدیسعا هت اهب هنیعب نس هداه یماعتا كهنع هللا یر ناعع

 تكناهع نس ه هلئاو نب یعاع لیفط وبا ند اعا ن وکر هرکصتدق دا وب
 مد رلنیعا مد راب هزاععنوئلو هلن نکل قوت مماعیدید نسنکد ندنرالاق

 نو رحاهم ماع یدید دعا مد را ن وهنا ه و اعم هدکدبد

 كعا ترصن هنس هج هر وعد یدید مدعا جد ن رلیدعا مدرا راصااو

 اصوصخ دعا مدراب نوکتنسان هپ واعماب اکا ماع هدک دد یدیا بجاو

 مکیدعا اوعد ناق ی © هب واغم یدد رابدبا هدکتسد رز كنس ماش لها

 کودد كرعاش ناععو نس هکبدد بول وک صاع یدد ردت رص) کا

 × ازاز نتدوزام یایح یو * ییدنت ولا دعب كيف ال * هک ردبک
 اکا £a رز وا هدک دل وا ی راب ید وا داف را کی هدیفلعاص تب ۹

 فارطا نوا و لالعتسا هر وام هدود ر وب دب ر ے3 ندف د یچد



( ۷۲۲۹ ) 

 بور وط هرزوا قلا بیطخر ندنلاجر ماش یدبا هدنروضح كلا فنحا
 ق روق ندهللا هر هب وعم فنحا سبد یدشا ن هل هب لع ترضح اشاح

 ردهدکعنا نم هنیلس رم كاضر كنسهک هسای فیرح وب رکا نینم ولا ریما اب
 19 رو دنر یخ ندنلاجر ماش هکر دن و م هننو یدید یدردبا جد ینا

 ۱ وا یک ودا نعلو بس هد رم که اعا رس ۳ دءدآرب

 بیس و ) ید رب و باوج واد رد نس رخرب مردا نط هدقد روص ود

 ماعناو ندکلم رب دت یشان ندک امهنا لاک دنب راسوه واوه (یرلضارتنا
 ردشلوا ی رل-عا لفاعت ندکعا هلاما هراودنک یسان بولق هلبا ناسحاو
 هر ز وا تهافس راهظا هرعص ید رلنعا ه دن هللا ناسحا قلخ ل وا

 هدشاابزكللا د عنب ماشهبواوارفت*ند را ودنک سانبولف ها یرالوا

 ن دیلو هد عب بولکل زازت هن رال العتتسا نان یشان ندنل لاک

 راج ناورم هرفص مدهنم اضعب یرلتل ود هيس یداطاو روخ كد زب

 ردشل وا س ردنم هیلکلاب هدننام ز هلل وا مدا ومع ی و رابجو كلافس

 ندب رفع نداراخ دودح یرلتکلع ( هدابعنم ءاسب نم هب وی هلل كالاو )

 EA یا یهتنم كد هند ودح هنطنطسق ندنغ یاصقاو هناو رمق

 مو ر و هيي دیهراو هر رحو قار ءو ب رغمو مو ماشو نع و زاع" ملفا

 یدبا یرافرصت "هزوح لخاد رهنلا ءروامو لابجو ناس ارخوسرافو
 نعد هینایفسند رانا ( هک یکا وا ) زردیا رکد هدهلک یکا نلاوحا كرلنازپ

 مدا رفن جوا رلثوب رد هدنرآ ذ یدالوا ها نب بزح ن رعص نایفس وا

 یرا-ضارتناو یسهنس یعئر ق رد كن رع یرلتنطاس ءادتبا بول وا

 3 ی رکب یرلتدم و یسلوالا یذا-ج دوخ ا رخ الا عی ر ترد شا

 .E ن ب رح ن رک نایقس یا ن ( هواعم ) ی را ادا رد هنس ج وا

 ۱ يرد و یدنک رد هها نل رصانلا نج را دبع وبا یومالا ىشرقلا ةيما

 ۱ ردراڈلک همالسا یت وک هکم حج هدر ن هتع تب دنه یساناو نایفس وا

 ۱ تواوا یسبرپ ندشاک كلو هيلع هللا یلص هللا لوسر یرلترمضح هپ وادم

 ضایولبو نو ز وا ردشعا تاو ر فب رش تیدح چوا شعلازو

 . باضتخا هلا منکو انج یدرولبر ورق یئادوط تسوا هک داوک بولوا مدآ

 4 ۲ لدر .a یرصم تح یدا هسوگ ی .حاص لحو اهد ید ردا

 ۱ ی و ر نا داب یتساهد لا هب وام تا تا هنساهد كنارسک و



GY 
 نوفزرب و رومللو جورفلاو ر رجلا نولعسل ضرالاق اداسفو ةب رب ج و

 هل وب هد هاهنو هیادب ( لج و زع هللا اوقلب تح نو رصخ و کاذ ىلع
 هتیفس یرلترمضح ناهج نی دیعس هک رد ول ځد لباد رپ و رد روک ذم
 ه دکدید رردبا عز هرزوا قوا هرودنک تفالخ هیما وئ هنب رلترمضح

 اتزر نعي ( كوللا دشا نم وام مه لباق رززاون تذک ) یراتربضح هدیفس

 هلل ول هد اللا مش رات یطویس رد دشا كرلهاشداب رلنا راب وس نالب یرالغوا

 هلا ےل قنطاس ارز ردکولم دما ونب ید یرسصب نسحو ر دشغا رک د

 تراشارپ ندنیهبات راک و باصا ناثلوب هدرصع لوا هسخوب را دلآ

 ندرلنوب ردشءد یداراو ولرمخ ندرلنا تقو لواو یدلوا هلا عاج او
 باس كرلت وب ) ردراو هل دا دهن لوعتم ندننعدات و ةا ید یر

 ن, هی وع«نالوایلواكرلنا ار زرد لو الاجر ل يصح هلبا لام لذب (یراروهظ
 یسلاو ماش هنس حر هد راتداعس نامزن اهعو رع نایفس یا

 مدآ را دقمر هللا ناسحاو ماعنا یراک ددعو یدندیا لام هیاهن یب بواوا

 خد یربغ ندهاج و لام بویعا ق رف یتنیب هي وعم و ىلع هکیدلبا ادیب
 هکرد راع تباو را هسوآ هڪ ندنیخ روم راک یدیغ وب ی را رظن
 هنن رهش قش هد بو هنس هود تکرار كد هبسوک رب ندنسلاها هفوک

 نس رد هود یشد و ب وشاب کا ف رحرپ ندنلاح ر قسمد یدرک

 هب وده تو راو یدتلبا یوعد ويد لدا شعا دخا هدنیفص ندن ینو

 هود یڈید و بوک مدآ رفن یللا هعفارلا دعب هدنکوا كنب رازرضح

 مکح هش رح ییقشمد ییهثان هی وعم هلا یرل-عا تداهش ود ردکمدآ وب
 ردککرا ممود مب (نینُولا ريمااب هزلا تصا)بودیا دان رف ی دفوک ی دتا

 مدعا مکح ی هب وعد یدید رایدتا تداهش هرز وا قا وا ید رلن وب

 ی ی هقوک هرکص یدلیا سلاح مەد بود زا وا صءتم مکح در

 بو و ااف کاو یدروص نس اهد كيهودبودروتک هنر وضح هات

 مدآ ك زو نوګا كّغا كنج هلکنا هکه لوس هر ىلع ترضحراو هکبدید
 هقرذ ادب لبجو لهسو لجو هقان یک رلغب رح ل وا هکر دمشعا كرادت

 "یلاهادت و ) رد رللکد زذا  AESهکر ارد تداکح هدنناب یعاظا

 یسهل-ج ب ولیق ی زان هعج هب واعم ین وک هنش راهح نک ر واک هنیفص

 نوکرب هرکصادق داوب لالقتساه وعم هکر دب و رم و ) رلپ ابا اددقاوتعاطا



۷ 

 (یرلبسن كيهماونب)
 ن سس ادب ن هيما )

 ( یهف ن فاش دبع

 ( یرالغوا كس هیما)

 (صا»لاییا )و(برح)
 نایقشوبا )یلغواكيرح
 لیغوا كينايتس وبا (رح

 كن هر واعم( ۱ هرواعم)

 هدزب (۲ دیزپ) یلشوا
 )۳ ه وام ) ییغوا

 ی رالغ وا كصاعلا یا

 كکح (نافع) و( مکح)
 اورم( ۶ ناورم)یلغوا
 (هتاللاد.ع)یرازظوا كي

 (دخ) و(زعلادبع ) و
 ی رالغ وا تاكا دبع

 (5 دلو )و( ٩ دیزپ )
 (۱۰ماشه)و (۷نایلس)و
 لیغوا كنبنات دیزب

 كلوا دلو (۱۱ دیلو (

 CS دب رب ) ی رالغ وا

 كناذع( ۱۳ مهاربا ) و
 ناجع ترضح ) ییغوا
 كز هعلادبع(هنع هلل ای صر

 لدح (۸ رع)ییغوا

 (۱۶ ناو رھ )یلغوا

(V+ ( 
 هن رب تو وا لاله یلوحاق یس هجوع هد امز یدلوا ( ردا ناتر )

 طب و دنک ی دانا دوعص هتراما هر ی درا هنس او١ قرا ءا بحاص

 ردرلبوسنماکا ییسهفباط سالرب نادل وده فئاوط یدزاربد ید سالر
 هدیکنا زوینب یک الهر دیساناب د ریکنح هک یدلوا ( رد اهباکوسب ) هر

 یشدربا ن نتحوغوسیلغوا یسهجوعیدا یل سرا, هنس لوا هکرد

 ر دکح هک هدیغ اشا یرللاوحا هیشر دشلوا كل اله هد ه:سول جد

 یکنا « دنرکز ربتلود نالوا ث د اح مالالا روهظ دعب ( هنرصیمکیا)
 رطس یکباهدنرک د یرللود هیسابعو هب وما ( هحوا یاوا ) رد هن رزوا هحول

 ۱ ا ود یول اول ( رطب ی لوا ) ردهتن رزوا
 رد هدنرکذ یس هفرف نادا فالمراد یم اش قشعد كرلنا ( هرعفیکاوا)

 رد هرزوا یتیدنلوا ناب هدراک لىرا توقا مدآ رفت ترد مرکب راذوب

 دوخاب رخالا عير یس هنس یجب قرق كلر” جم رات یزروهظ ءاد تا

 التسا تدم بولوا ه دیکبا زوتواز وب یرلض ارفناو یسا والا یذ اج

 طب. زر لب اب رقت کرد هدئسارا زوپ هلبا دنس ناسفط یرالالتتساو

 هدک دا تنطلس حاسا هنرلترمضح ودم ىرلار > ىلع ن نسح مرکم 1

 ارز دعا بلیعل ب هکر لیدرو» هد دک دید (نینمولا هوجودوسعان ) هسکک

 رر رر هیعاونب هکر دنا رس وک هدنرلا ور هو هباع هللا یل ص هللالوسر

 سس یداک نارک هرات رمش حط ص وصخ و راراعیح a راقب رب ریتم

 ردقلا لا ف هانازنااناو روکنا لانیطعاان| ) یرلترمضح یلاعتو هنا” قح

 نامزردهلوا هیماون یدروس لازا ( رهش فلا نم رح ردلا هلأ

  رکذ هملیوب ا( تو هیاد رغک ناو ہداماک رثا نا راردیا تموکح
 ۱۳ ۶ لا ۱ نرلتدم كرنا هک ردشعد لطف هکرید هدناو رردا

  كولمرلنا هک ردو ق>و یدبا كسکا نوکرب هلو هداب ز نوکر بهن بوک یآ

 ةفالللا ) یرلقدروب تاور كن راترمض> دس ردرلاک د افاخ بّولوا

 هانم وب ییلرش ثیدح( اضوضعاکلم كلذ دعب راص مث دنس نول یدعب

 ۶ (یدلوا ما هلا یتفالخ كنرترضح لع ن نسح هنسزوتوا ارز ردلیاد

 م یرل-هدروس تباور كن رلترم طح هدرعراو لیسج نذاعم جد لیادرب

 __ مالا اذه) هکر اثمروپ لسو هیلع هلا یلص هللا لوسر هکر دذیرش ثیدح
 ۲ ارنعن ام اضوضع اكلم لاک مت ذذ الخو هجر نوکر مینو هجر د



DOS REISی  

A) 
 بولوأ لاله یسهجوف ید | یسهبحاص لاجو نسح بولوا ( وهالا )

 تموکح لزوک قحلوا هاشداب ی دیغو ید یدالوا یدا شلاق لوط
 عج یموق سد رلیدشد هل اک قاخ هلغلاق هرکس هحوق هرکص یدلبا

 دوکو بويا قلیسر وا هکددخا نيع هلا نیم نالواربتم هدنراثاب ب ودنا
 توشار ولر TT ۹ نکل ډلوا شمع عاجم و دقت

 یز ههبش هلکاو هل وا شلاق هب ؟ ندناو لوخد هنر اف ندا هش نا

 بودا هیر یراناو یدرغوط نالغوا چوا هدکدشرا یتقو یدلوا لئاز

 نالوا ی راکو هرعصادتک اله كن هروب نم رلیدت | روهظ کزو لاع

 یدیارصاعم هليا سویا هیساصلا :وعدلابحاص بواوا ( ناخرجتزوب )
 لزوک ید یسو دنکو اسحایشناوق نالوا سردنم هیلکلاب كن اخروغا

 (ناخنیموتود ) یلشواهدعب (ناخاقوب ) لغوا هدعب یدلیا عضو رانو اق
 یدلبا نارج هرشک بورح هدنرلدب یسلاهااطخ هلار الج هدخامز بواوا

 جا i لها هلا لوغم هدننامز تولوا ( ناخودیق ) یلغوا هدعب
 یلغواهرک رد وب ندا الجان دنرلناکم نس هغناطر الجیدتاروهظ توا دعو

 وام ان لبقو یوحاق ی داوا ( ناخدنمول ) ییغوا هدعد(رعنسیاب)

 هد هکیدندو یدعا عج یتنابعا بوروتک هاب یرلنا نوکر یداراو

 یدغآ هبزوب لوک بوقیچ رونرب یک دلی ندنرغا فلق غوا هکمدروک
 یک سا حس صد تا رو یک كت | جد ندنارور یک كنا ندناو

 مدو وا هن ا هظح الم نی ریە توت اوا یدلوا رها ظ رون لور

 هد هبت رم یجنرکس بو داروھظ یک كلا د ن دلبق غوا هکم دروک
 روهظبحاصرر ندنرلد وصكراذو هک مدل یدعیح رو میظعرب جدندلا

 تنطاس هل وا تب 3 كح هدنا روهظ نداد نکل كح هلک هدوحو

 مایل كنیلوح اه 0 ارک ترایفو یمظع تر اماو وب لس EI قاناخو

 ا ءاهلج هدکد دزسرد هن مر دنا دا مكا ص ص و نییعد

 بولا قامو دهع ندنتلود ن ايعادو ندنرالغوا هر زوا لاونموب رلپ دنا

 یجدرد ا ریکنج هکیدلیادهع لو یل قو یدرورلایع هر زواكمعا فلاح

 رک اله دعب ردیدجهد هېره و یلوحاقو یدح هد هنر

 ثكعدرورپ ااعراکا یس هناطلوغمیداواهاش دا ( ناخ لبق )یدهعلو
 میعسوهولادیدش تاغ ( ناخ هلب وق) ییضواهدعب یدرا رپ د كل هنسانعم
 هدرلغاطو یدرولب دیشب ا یزاوا ندندرا عاط جاقرب تولوا مدازاوادنابو

 لغوا هدعب یدزعا ف وخ الصا ندن اناویح یجارب بور زکلات هرارعحو



6۷۲ ( 

 ارهقو اربجو هبراحم هلیا رنک باعصاهنس جوا شع بوک هنبرب یماپپ
 لزوک قاعتم هکلمرییدنو لاصتسا یر داعم یدلبا لاخدا هتک تح

 ندنررر کارا فذاو طرد,راجهدنرانی نالاینا یرکا هک یدتنا عضو اتو

 یرالغوا رفن یلاردوب ندا هیعس هلبا باقلا بسان هودنک نوا زامتما

 قلوا هده هن رانا رلنالغوا رب دقیح هها.ک دیص نوکر یدا راو

 نوک لوا ی دبا را-ع:ارسضاح قوا عصم جوا هلا یاب نوتلا ر, هرزوا

 جوا نالوا لو ند هل یرلت-س یاب بول 1 یرلنا زوغار ابد! ضرع

 ا لوأ یاب یدر و هنلغو !جوا نالوا یراکح وک یرافواو هنغوا

 هیعس قوا چوانب راک در و قواو قوزوب هن راکدرب و یاری دنا سفت هدن رب
 ۱ 1 ین“ هب رص كنيكلواو یدلیف نییعت هراسد قوا جواو ع قوژوو یدلبا

 ررید راغناوح هراسو راغنارب هلی هدنناسا رلناو یدلیفرتر ندنکهرکص

 ( ناخنک ) ییغوا وب هنافو دعب ردشغا مکح هناروتو نارا ناخزوغاو

 نیراذونافو تکرح هرزوا یزرط كلا بواوا هشداب هرزوا یصو كتابا

 ی هددو یسااب جد لوا بواوا ( ناشیآ ) لغوا هدعت بو دا ارحا

 ( ناخلکن) ییغوا هدعب (ناخزودلب ) یلغوا هدعب یدعا واس هنکاس»

 ( ناخ لتا ) یلغوا هدعب ی دا لوا هثکلسم ی دادحاو ابا بولوا
 8 یدصت هب یدعتو طو لودع ندنروط یدادحا تواوا هس نوازوب

 هدنرلد هلبا نودب رف ن رو بودا وا ( ناخ رکن ) یلغوا هدعب یدلبا

 هل رالوا نیم «روتروشاورات ا” فد اوط ردشعا ناب رج هر ک ںو رح

 | ىلا دقق بو دبا ماع لتق جد نس هفناطلوغم ولدقو هبلغهلاخ رکن

 ۰ صالخ تروع یخد یکیاو كکرا یکیا مان زکتن یلغوایساطو لتا نا
 هدا بوجاق هب هردر مان نوق هنکرا هدندرا كغاط یراص رب و رایدلوا

 ٠ كل زکتو تاق هتدالوا كنابق ریدتا ما را دلا هدیدم تدعو لسانتودلاوت

 رب دعیح یول وا .ریشتص هب هردوا ارتش یدنلوا هيم نکا رد هنوالوا

 ارهفو امحیرات اتو كارتا ب وعش نالوا هدنا ب واک هنن رهن رد هاگناحو

 یرله اش داب تقو لوارلبدلوا نکح اس را ودنک بو دیا جارخا

 او ناسیق هکی دیا شات روی هج اوخ لکنم نب ( ناخزو دلی)
 | هرکصندتک اله بواوا تدمر ( ناخهنب وج )ییغواهدعبرلدداندند الوا

 ِ یک یدلوا هاش داب هنر نیفمالاق یی یریغ ندنزفرب كنیرب ندندالوا



( ۲۲۱ ) 

 هنفرط قرش هلا یداف>او دالوا تفاب هصالخ لاحلا ةقیقص لعا امت

 لح ر مات ناکنیس هدنرلک دلک هتشد رل ا ولوا رح ؟ هرات هتک یرفوط

 هدنتفیوق كرت ر دشا عارغخا ثفا و یهاکرخ را,دندنا تروب هراودنک

 هدعب ( ناخههما)یلضوا هلافودعب رد رط)ا رعح یس هز چ بولو اربمغی تفاد

 درت کرد ییک یدلوا ( ناخلرت ) یلغوا هدهب ( ناخ یوتاب بید) یلغوا
 یوق هدننامز كلوب بولوا ( ناخدصما) یلغوا هدع) ردشعل وا تنسف اکو

 یا كنس رب بواوا لغوا یا رابدتا كرت شد یرا دادجاوا ا

 قیالو هدقد هجوق هجا رلیدبا مون یدوق لوفم یمسا كارب و رانات
 هنر هکر ابد-اوا مست یا لر نازا دب بولا ےس هدر دب یسکیا

 زرهدنا رک ذ هددرح کیا قلاوحا كرادا زب روالو قالطا لوده ه رب و راتات

 ( ناخ راتات ) یسادعا كرانو ر د هدنرکذ رانات وا (فرح یکلوا)

 بواوا ( ناخ وقوق ) لغوا هن ر ردشعلوا تبن اکا یوق رات ات بولوا

 (ناخدعل») یلغوا هدعب یدئاوا تیم کا دبع شر ندنس هقناط راتات

 (ناخودرا)ییغوا هدعب ( ناخروبلا)ییغوا هدعب (ناخیسنا) یلغوا هدعب

 یردةو یکلم بواوا ( ناخ حشوس) ییغوا هدعب (ناخوداب ) یلغوا دعب

 رانو ) رد هدنرکذلوغم كولم (فرح یک: ) یدلوا هدایز ندنسابآ
 ندرلنو رارداراتعاهدنراشبا یزوفط یس هغ اط لو« نوح | كنارد رفن زوهط

 بواواهاش داپ ظر دشلوا تب.-فاکایموق لوف«بولوا (ناخلوخ«)ادع |

 یراکو هنب رب بواوا یرالغوا مان ناخزکو ناخ نکو ناخر واو ناخ ارق
 هدنرلن اسا یدرالشق هدرارعک بویازا هدراغاطر دشاوا ( ناخارق )

 دن رح لاک هدناغطورفک روناوا قالطا قاطرک هقالشفو قاطرا هقالاب

 ی دلبا لق ییدآ یو دعا مامشتسا ناعا هار بول وا هرزوا بلصت
 لغوار مان ناخ زوغآ ندنا بودیا حوزت تروعرب ندکو لم تاش هرکص

 یسایاب ی دلبا تٌأشن هرزوا مالسا ترطف یلاعت هللا ذبادهب بودیا دلوت

 یعابتا ندشهرمشع یس انا ید كنانکل ی دتا دارم لتق قرعلوا زادربخ

 هر اکشناخزوغا نوکر رلددیا فرشم هلا مالسا فرش یرمت | بولوا

 ناخارق هرکصت دکنح مک ب وشا و ید شود دنبدرا یسان اب بوقیح

 هللا یطرش كل هناسا هرلنازوغا بودا ن ایتسایع اینا ی داوا لوتقم

 ( ناخزوغا ) ی دلاعوج مالسا لها بودا تباجا یرکا یدرو ناما

J73( ( 
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 اد رز او تاقوا نیت نوجا ت د اسبع هقلخ بو ابا سفت هلفاوتو
 ٠ یدلبا دا ارلمارپو ی دا هليا دوو عوک ۲ر کاو هلا اعا ی کھ يدا

a٠ هدلاح لواویدلبا نیبعت هیزج هرلتروع نیتسا كعا قایسروا  
 دنحو دبع هراهاشدان هس را رر وغوط تاکرا بودا عنم ییحاکن كرانا

 ید و مکح هرزوا كمرک هاتعنص كن رانا هسرارروغ وطیید بولوا

 هدودلوا لاله هاشداب وب یدردبا عفر یهیرح ندنراندیا تغارف ندانزو

 لوا هنسرهبول* تالص موب توم موب و بو دا عزفو عزج تباغب قاخ
 ه- رزوا یرویقرهش نتروصو رارواوا جج هدلکه ینیدنلوا نفد هدنوک

 سولف یلاومارکا كيح لهاو رایدت| شفت هنن رلءاثو هرن اندو مهاردو

 ريعتس ی روماو هبظتد یل اوحا اک ولم ناک هرکصندن او ردساحتو رفص

 یدیا دروتم راج ندانر دو هرقو مودعم (-ظو روج هدن راتالو بولوا
 نرلماظنو قدرفت ن را هلک بورك هن ارا ن دس2۰ ضعب ندشاجا تبقاع
 هعشاب هنر رهو راددنولب كلل و كلوب بودشود قاقش هن رلب نیکع | لت

 ی ااعر كارح لولم هدئلصا ی اا ریا مزج الف یدلبا مکح هاشداب

 روک ذم هدنزرخأاتمو امدقكنیج كولم رایدلو|لوتسم هن ارزوابولک نکیا
 دن راقدلوا دیعب یلاوحا كن راتالوو كنسادعام ند هوك تلا نالوا
 ۱ نکارغازب دع ید ییراتدم لرد-سوک لوا ردشماذوا زعولعم هات
 ۰ هکرد هدنزرکذ كر كولم ( هلک یعجوا) یدنلوا رپ رح اعابتا هفالسا

 ۰ یدیششلوا ناب هدالا یرلرعشت تیفیک كنسهقناط كرت رلربد نيفاوخ هرلنا
 3 رربد جد ناتسکرت اکا ہک تشد یرلکلمراد بولوا مدآ رفث ترد ز ونوا

 3 هدنسکیا زویشب كتر بولوا هدترد قرق زویکیا كيب یکیا ی را روهظ

 . حوت ن ٹفا) یرلادتا هجمعز یرل > روم كرلتوب رد را_ثٹلوا ضرءم
 ۴ ی دالوا كحو ترضح یدیارص اعم هل سحویک بواوا ( مالسلا هيلع
 ندنردبنوجحالعن هلع مساورپ ثفا هلبایرللوا رهجص هلا ضرابولاغوج

 ۱ یامد هندالواو اکا ح و ترضح . یدنک هللا یدالوا بوداوا ا

 . رد راو كناناویح كنس هکندروب و یدرب و حد شاطر بودیار بخ

  هوصیئاطوب نامهزکسرکح قازس روم رکا نسرچوکر وق هدرهیداب و

 ۰ ردیقاب ن الا یلا شاط لوا هکر اربد راغی روب هللا اعد هی یناعت هللا بوغارپ
 ۱ ۰ هللاو رد ه د كنس یسسراذ رارید رط)ا رخ برعو شاط هدج اکا كارتاو
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 ی راکلم راد رد هدنرک ذنیج كولم ( هک یبا )ر دشهالوا لصاو هژب

 زويد كسب حواو ترد قرف زویکیا كب یکیا یر اهشناو ادتاو وما

 ( ساصرطست ) یرالواو هنس زویشب كب ی رلتدمو یرلخت رات ترد قرف
 ردیسا رانوا هلبازویحوا یتدمردحوتن ثفاب یسلاعدجبراوا روعاف نا

 هدناو رابدراو هتیاهن كنالو نيج بوئوط ن راک ابرد یدالوا رواع
 رادابا ان رارهش هک دو رهشرپ مانوغا هدلو قابا چ وا هتسایرد نيج

 ٰلغوا كر وب نه هدعب ی دنا تالش رمسارمس هګ راو هارد ندرهشلوا

 ل زق ی دسح كنس اب او یدل وا هاش داب E یللا زوکا ( نورع)

 عضو هن رزوا یسرکرب و عیصرت هل رهاوج بوب وق هنجما تبرب ندنوتلا
 هلج هدماشخاو ح اصو یدرروطوا هدنن اب تلا كلا یسودنک بو ا

 (نوربع) لخوا کاله دعب ید را ر دیا دش هن لوا هبا تبالو لها
 حورشم لاونم نی دسج كنسایاب دوب ی دلوا هاش داب هنتسزویکیآ

 یحاص ی اس نسح یدرارداا مد کا هرکصا دندح بودا هرژوا

 ۱( ییعوا « دعب ی دلوا ر وم « دن امز تیالو ب ووا مدآ

 یبالو ی دلبا یک ی دادجا یس اب ا ید وب بول وا هنس زوبت رد

 هک اله دعد ی دلاغوح عی انص هدنیح هدننامز یدلوا یهتنم هن ات

 هنګا بو دنا اد یک ی دل وا اش داب هنس ز ویا ( نادارح ) یلغوا

 توزود ت هنک ولمدنسو دنه E فك نیحو ید و3 مدآرادتمرب

 بهذم كنس اهاو نیا كرادد یراق دراو هش راهداو ی در دنوک

 لوا بوراو ید-ابا ما هرزوا كلک بولا ندنفجتو رب رحت نی راتعبرمشو

 تراع ندسس لوا رل دتا تدوع هللا هی فرطو تح ایس ی یلاوح

 تولوا هنس ىلا زو( ناناوب ) یلغوا رک اله دحز ی داوا داد نح نيج

 لو رب بواک یک ماظن هکلمروما هدنن امز یدلیایک ی دادحا ساب ا

 هدعب ی دتا نییمترایگیو عضو اکا ییداسجا كندادجاو ان لکیه

 هیعرش تس ایس ہ دند یی اعا كتلود رب ب و دیا عج لود نایعا

 ر دکر ک تعب رشرب هزب سب راوا رتسیماضطن هج دلوا هلقع ضنارقو

 رانا مرج الف رلپ دتا هلاوح هنأر كلا یص وصخو یس هلج هدکدید
 داصضعا یدایو مءاج طانروپ یا هسان لعسو عضو هیعرش تسایسر هدنتس

 مزاوایجیارشو حاکن عضو نوا بسا مچ و صاصق بالر هدفنا



(N1۸) 
 هدقدلوا واد نمهرب ر دشلوا یرازابتما تمالع ن.دراس بول وا

 (دوها ) نالوا یدهع یلوو یلغوا وب بودا عرج هرم لاک قلخ
 كولس 9 لر یمایاب رد هنس زوب یتدمرلبدتا بصل هاشدا یب هسک مات

 یک ردشعا قی وشن هکعا تمکح ملعت هقلخ یب امکحو انب رالکیهو
 یووا هلواط نوح ا تر اشا هنغیدلوا ردقواضق فرصتم هدملاع هکر د

 كا ر شدرا ندسرف وام ینا ید ییک ی دنلوا ثادحا هدننامز كوب
 هنس ىللا زوب ( ناعاد ) هدعن دعا تاور هر زوا كعا فنصت

 ناب رج یب ورحو عیاقو هليا ی راه اتش داپ نیجو سرف بولوا هاشداب
 ( رتسد) هن رب یدصان هدنادیع یتاردنکسا تولوا (روف ) هن رب رددعا

 هدنرابابهندمتسایسو هیلع یتمکحردوب ندیا عضو باک هتمدو هل 5 یدلوا

 ٠ ناسکس ( تیهلب )هدعب ردشعاوا هجرت اسره ندنش داوا ه دال ا تباع

 ريد هدلامخا حجو نسح هدننامز ی دلوا هنس زوتوا زوب هدتاور رو

 نوح زیعنل ىب هلطعم ناهذاو تراشا هنسل وا یخ دم كر اتخاو

 بولوا هنس یمرکیزوب ( شروک ) هدعب یدالوا داحا یی وب وا ج رطش
 لاو تقو یاضتعء هدناب ند بودا لودع ندنسهاذم كنفال سا

 بولوا ندنتکلم كداب دنس یدلباداجا ماکحا هرو ک هنام لر صع
 هدنزرط هثهدو هژیلک هک اک نالوا قورعم ود هماندایدنس اذه اندو

 لاع تفرعم نوحا اش داب وب ر دلت كا ر دننضتم یکلم رب دتروما
 یدنلوا ریوصت لاکشا كرلتوا هدنصاو فيلا باکرب هداج اعمواوداو

 ریفقو ج وتوو هالو دنس بولوا كل وب كل و دنهلها هرکصندنک اله

 ۰ هدعب ی دلوا هاشد اپ مدآرب مانارهلب هنتیالو نیک دامو مدار هنرلتالو
  لهاهک نوساوا مولعء ) ردشّملوا ق الطا هنرله اشداب هکل وا لوا ساو

 1 ی دیار را هاشداب هن رارزوا هک دمربک هنشاب قرد یی هسک ر دنه

 هدرلناب ارز یدیا ززا میچ نامزرهبونروک هد هنیعم تاقواهقلخ .رلهاشداب و

 تنطلسو ی دا ظ وحمل قافتتسا نح هدقمقاب هنن زو كنب رله اشداب
 . ند رمغ بولوا صوصخ هرانادناخ مولعد بنا رم راسو اضقو ترازو
 ۳ هدنرهسش رکمالاو تم هلا ا ارهلب ىمظعا ل دنه كولمو یدرلوا

 | كناور ر دا هجون هفرط لوا هدنرا زاغ كولم رنک | بول وا رلتلوا هاشداپ

 " یرالاوحا راس هلفلوا دیعب یراتالو یدرا رال زاغ اکا هلاک یسبعلبا



( ۱۱۷ ) 

 لقن ن دارا ناهج هن زب ی دلوا ماست یالک ایگح نا ی دلبا لاتتا

 (۱۰هنس سوس) هدا عورش هنساناش یسیعاسا لباب لولم ریگیدتا
 (۱5 هنس سوح ر ڪڪ ) (۸ هنس سو راد ) 61۰ هتساسوعم)

 (۶۱ هس شرهم) (٩هنس تدم ) (۲۱ هنساساطوم)

 ج اتر( رطس یا ) ۰ ( ۱۵ هنس میلاذ کک یااوس)
 ( هلک یاوا )رد هدنرکذ یراهاشداب ناتسکرتو نیحو دنه هنب رزوا هلک

 ءادتاو رقن زوعط دوخ ا یدرانو رد ه دنرگکذد یکولم دنه

 لوا ردد رات ترد قرق رز ویکنا كس یاب ره یالو ویط
 ه دئناب دله لها ر د هنس شعلا زوحوا دهم ب واوا ( نهر وب )

 ر لم دآ ترضحو کد بول وا م دقم ماماو مظعا لالمو

 نکل رار دا داعتعا هر زوا قلوا رمب رب یربغ توسل هده ید

 "یلاها اد-2۱ رد هر زوا قلوا مکحرب ند دنه ءاکح نالوا روه شم

 بودیا روهظ هدننامز كلوب تمکحردوب نالوا هاشداب هنب زا رزوا دنه
 یناکح یدلبا تارا ییاند خاصم هرلنا ید لوا تعاطاه ودنک دنه لها
 لواو ردگعدروهدلا رهدیس اتعمراپ دابا فیت باک د:هدتس بودا عج

 لکایهزرلیدحا نا نارات و طابترا تغکه نایلفسو تاکرح كولد دا

 تدحوو لوا "یدابهدنمصع تاوو یدتبارماقخلوا تد ابعهدنرلګاوانب
 تاک رح هکر ربدو یدنلوا ثادحا هدنه هاو مارا ت راشا هبالوا تاع

 ناک ردو ندنا ملکت ادا ه دنا ورزاه ب ایده تاحواو تنش

 یل دمو لاعردنرابع ند هنس ك شع ره هدنتقرلنا یراکدد ناورزاه

 كلاع یتدم لوا ب ود ردبا روهظ لاو تدوع نوک هک دعا عطق

 نالوا قیا-ضتم ی رغ وط هر هطعن ین او ارد ا.مز هر زوا قلوا یرع

 كنب رللاعف یاووقو صاق ی رلتمهورع رخ اواه رزوا كن او لشع هراود

 نل ردا هیشت هنتشهٌعو مره مابا صو لالدتسا هللا یسلوا فیعض
 ندنوب مکح عیج هرزوا یعز كدنه لهاو رد هدبهذلا ج ور یلیصفت

 اتموب لا هددنهو را رد ه دنس هیاثم لااا ام> راس بواوا رهاظ
 لاک هز ودنکدنه لها ارد هه ار هرلنا هکر د راویدالوا كلا اذه
 یس العاو فارمشا دونه س انجاو را رد هرزوا مارک او ریو هنرح

 یش رب هدنلکش لباج ن دیاوراص هدنرل وب كنب رلت روعو تاکرا ردرانا



CES 

 ندنکو دلبا بی رر مسار مس یرصم هدعب یسدق یدنلوا هیعس هللا مسا
 شومارف یشود کودروک بورو کا ور جوق روقرپ هرکص هنس-جوا
 رابدلوارجاع نادم العتسا تان و ر لوا نیمهمواسکح سب یذلبا
 هدن الصفم هلفمروس درت بول نسا ۇر كلا ( مالسلاهلع رم هم لااد)

 هک نوسلوا مواعء)ر دنلوب تل رمهو ردخهدن | ا هر روا ینیدلوا روهشع

 دور کرد ی کردستعاوا فالتخا قوح دلو بسا كرصن تح

 هاش داب لفته یسو دنکو رسلقونب یب سا یساناب بولوا ندند الوا رابح

 .  ندنرادی یدالوا كلا س رف كولم هر 3 بولوا كلام هنوکسم عبرزنک او

 ماهر یعسا بول وا ن دنءوق سرف هکر ید ییکو رد راش عا عزت ینطاس
 . ندنفرط یراه اش داپ سرف هدنرات الو لبابو داوسو زر دوک نا
 برع رادد یتا بسارهل نب بس اتشک ندسرف ل ولم هرکص یدیا للاو

 یدلبا كنج هدنسحاونو هیق رفاو رصءو سدق بوراوو لارا هنب رژوا

 . كکاص هکر د یمکور دک اط یرلک ددرمصت تخ هکر ید یھک و
 رب رکدید نودب رف شروک ندیادازا ندقللوق ییا رسا ونو ردیساشاپ
 . یراشبا یو دلشبا ب ول وا یس اشاپ سو اککر وب نم هکرید یھک و
 ایکح نار دورس یرلکدید شروکو ر د شم هلثیا هللا ی ا كلا

 _ خذو رم یلغوا هک اله دعب بواوا هاشداب هس چوا قرة ر وب نم هکر د
 39 یھ ان وی نیرمخات وب یه اش داب نیط,سر دشلوا هاش داب هنس چ وا

 3 ندیا مارکحا بو ر ايچ ندنادنز هرکصت دتسح هنس ی دیز و وا

 سمن ته نرصاش اطلب یش ادنرف هش ر بول وا لوتعم هدعب ردو

 نكس هنآ بو درون ڪڪ ةف ساع لکه تالا یدلوا هنس یکا

 ۰ کی دسابا روهظ ییم هیآ لارب ه تک وا« دسلاح لوا ی دما ب ارش

 ۶ یر .الصا ی دلبا عج یب ۳ بوز اب عسر یدیا راو وز اب رب هدنرزوا

 . ی وزا لوا ی دنرونک یربمغی لایئاد هرکص رلیدم هل وا رداق هغموقوا
 هک لواوراب دتا مسغ وید ی دابا بلس ینطاس ند زس ی اعت هللا .
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 3 ۳ یه الا سوب AEE یآ



( ۷۱۰ ) 

 ( هلک يج درد ) كدلبا كرت نیزرکذ هلغلوا مولعم یر هصقو خیرات نکل

 ی رلکللاراد را رد جد نوننادلک هک رد ہ دن کذ یرلهاش دا لبان

 ك.ترد ی ر روهظ ءادتا روناوا قال طا د داوس اکا هکردقارع

 یراضارعناو قرف ز وشب كی یکیا هدتاورر و ی دب ن اسعط زویشپ
 یرلتدمو هدنخ رات شا زویئرد كب چ وا هدتاور رو رزوتوا كب شب

 تیاور بواوا هنسیکیا یرکب زوی دب هدتا وررب و ترد زوتواز وترد
 یتنطلس یس هغاط مور بواوا نیمز یور كولم لوارلنوب هروک هپ هیت

 رد رلشعا ذخا ندورو نجد یس ا سر یک یراق دلآ ندنانوب

 ن دنافوط یروهظ رد هس ا یدم بواوا (رابخا دورن ) یرلاد-آ

 نب ماخ نب شوک ن ناعنک یعمایساب اب رم ثاوا هدنرو ره هنس زوبحوآ

 ر دوب ن دارفح را هنا ن دنغامربا تارف هدقارع ر دمال-سلا هيلع حوت

 هدعب ردڈوا عونتم یرلن اسلو قرفتم حو دالوا هدنامز كنون هکر رد

 بول وا مدآ شطبلا د د- شو ریه یدلوا هاش داب هنس شع ( سونا )
 یعاط ی دلوا ( سولو ) « دءدر دشلوا رلکنح قوح ه دنن وک

 (6:هنسسوروکح) .. (؟:هنس سویسوم) هنر یدیا فرح یاب

 (۳۰هتس سوشا ) (۷۰ هنس سوعتوق) (۲.هنس ناوحرفوا)

 (۱۵ هنس سو الب ا) ۲۰(  هنس سوئومرا) (۳۰ هتس سو اک )
 ( ٤ ٠ہن س ےل اطسر ) ٥( هش سروس ) , ( 2: هنس سول )

 ( ۲۰هتس ناسواس) (1۰هتس سورطا) ٥۰( هنس سوطسا )

 (ه۰دنس سورفا) (4.هنس سواطاط) (۵۰ هتس سون راو )

 (6۰دنس حود نح ) ( ۲۰ هنس سوروطس ) ( 1۰ هنس اعسفالوق)

 (4۰هنس سوفرو) (+ هنس سواطاط) ٥( ۰ هنس بیراعم)
 ٩( هنس سنم) (۲ هنس سواطفم) (5 هنس سوطب رفا )

 (؟۰هنس حودرو) ( هنس درجرس) ( ٥هس ب راعع)

 الجا یضعب كد وھي بو راو هسدقلاتس ۳۰( هنسیصذ تع )

 ( رصدت )هده:هنسز ووا(ناسونم) هدعاردو نداحارخ برم هنضعبو

 لب اپ یییارمسا یتب و بی رخت یس دقلا تیب یدلوا هنس شب قرة( راہ ا
 یسانعم یدیا سصذدخ و هدنابد یاس ردوب ندا الحا هننرابد

 لوا نوا یودلب وس یمولع بو سام هدر اطع ردکعد دراطءرلب وس



( 6۷۱۶ 

 3 ات را هعلقو ندم ذاشاو ناتن دیش هداندادتا هک ردرانا راهاثداب و

 یرا رب و را شید رلج اآ بوزاق رثقمرباو تادحا را هفرش ه را صقو
 بواب جاتو را شمروآ هک س بوسک هج او ج ارفساراتدععبو ارا
 شا ادب دی دح تالاو حلا رب اسو حلق و رلشع | نیب رت هل رهاوح

 . رلولقاو را رهشو ردرا نما داجما راوزارتو رل هلدکو  رانءا صاصرورقایو
 روهشو میمقت ی هنعزاو اد رت ادنزو قاقرساوذخا رسا ندنعسدو حرط

 ماکحا ندنع اضواو لاکشاو ملک هد ڪک اوکو ج ور و كالفاو دیس

 . رد «دنرکد یکولع یونین ( هلک یبعج وا ) معا هاو رد راذع | جارا

 فلا هدنرخاو یعث ك واو هللا هبا نونو ینوکس كلابو یک نون
 ندلواردبارخ یدعس یدیارهشر هدنقرش بناج كلصوم هللا هروصقم
 ۰ كنج هلا یرله اش داب لصوم هدناقوا رکا بولوا یرلهاش داب لقتسم كلا
 سلول ) روتلوا قالطا جد هتسحاوت لرهسش لوا ی وندن ی دراردبا

 یا زوت وا زوب یرلکلم تدم ر دشهوا تعب هتسلاها كلا ( مالسلا هيلع

 یونین ر دسولاب نب سونن هد هن ضعبو ( سوئیس ) یر ادتباو هنس

 . ردراو یس هربثک بو رح هللا یه اش داب لصوبودلا ان وب تب رھ غ
 . كلام نب قباس ندنسیلاها نم یه اشداپ لصوم تقو لوا هکر د یی
 . یسللاها یوشی هدعب بولوا هنس یکیا یللا یتدم كروب نم یدیا سوک مان

 هد هجرت رلب دا هاشداب یتروعرب مان ساره دوخاب ( موس ) هن رارزوا

 . کیا ق رق یدیاهربدمو هلفاع بولوا ین وتاخ كس ونيس تر وعو هکر رد
 هبراح هلا لصوم كولم رد ورح جد هنس قرف نکل رد راو تدم هنسس

 . هجراو هنازو ر ادالبو ناب رذآو هینیمرا دودحات بالو بولوا هر زوا

 . بولوا یرهع اط طلو ناب مس یسلاها یونی هدتقول واو یدلوب تعسو

 . ردلیلق یرلفرف ندر ربو دحاو یرلتغاو یرلسنج نی رنکالادنع
 ی دلوا هاش داپ هنس قرف سونن هدعاور ر ( سسر ) یلغوا اه دعب

 یرلکنج قوج هللا کولم هینمرا رداکد یلغوا كن هروب نحوب هکر ید ییک
 . هرو نع یهاشدا هینمرا تیقاع ی دلوا تولغم هاک و بلاق اک ردراو

 دن. کح ولم هیثبهرا یون ل اهاو ضرتنم تلو د بو دیا لستفو هبلغ
 كنج هلا ی رله اش د ا د اوسو لصوء ی د تال ذ دعب رابدلوا اب اعر

 9 دشلک ۾ اش داب شنوا هرکصا درون نوک بد حاولا نیارابدیا هر زوا



1 

(vir) 
 بس) ور زدشخا ر وهظ هدشنامز كن وب ادتنا بارش هکر ريد رد راس

 ( هک ییکیا ) رد روک ذم هدجورع توللوا تیاکح هبیرغر هنر وهظ

 هل ارهدهب واونوکسو ثلث ات عضو هزه حفر وئآرد هدنررکدیولم نیب رول ۲
 هلا فاقلدب نداتهدنلصاهک ربد یمک ردیعا كس هروک لصومدوخالصوم

 ل دنل وارک ذ هدع وقت ران وب ردروک ذع هلل وب هددصا ره یدنا روئوقوا

 بواوارفن شبقرق هرزوا یییدلوا هدصخا ونا راتو ید زوئوا هرزوا

 یرلضا رقناو جو اقرةزویکیاكب جوایزروهظ ءادنناو لصوم یرلکلهراد

 تدعو یخ راتر زوئوا زوتلا ك تردر دوخا رکسقرقزویشب كب ترد
 (دورغ )یرلادتاردشلوا هنس رکسناسکسدوخ اب شد زویح وا كس یرلکلم

 ( ۳ هنس سدوک ) ز وفط شفا یت دم و رابح

ETE) CRY OT 
 (۱؟هنس سوالیل) (۳۰ هنس شونا) 1٩( هتس سع“وف)

 (۳۰ هنس سول مراح) (۳۰ هنس سورفس) ( ۴۲ هنس سولطا)

 ٤( هنس سورطسا) (+۰ هتس ساطبس) (۳۰ هنس سولاعس)
 (۵۲ هنس سودیرقم) ( ۳۰ هنس سورع) (٤ههتسسوطويمد)
 (4۰ هنس سوموداايسرس) (49 هنس سواباب) (۳۰ هنس سویراف)

 (۳۰ هنس شد ط7 0 هنسسس وال) (۳۸ هنس س وفاراد )

 (۳۵ هنس الوف )۲ 1۰(  هنس اط رفا) ( <۰ هنس سواط رد )

 (۷ هنس نوع رسا) ۱٤( هنس سولعسا) (۳۵ هنس سطیعب)

 (۴۱ دنس بیراسص-) ٤۷( هنسحودرف) (۳ هنس مودج مف)

 ( ۱ هنس ح رومرف ) ( 4۵ هتسرصت تح ) ( ۳۳ هنساسرعم )

 (۳۱هتسنوسو راد (۷رهشاسوعم ) ( ۸هتساسوسام) ( ؟ هتسرفتطس )

 (ع۱ هتس تمسح ) (۴ ناطرف ) (۲ ۰ هشس وح رک )

 ( ۲۷ هتس تس ا طرا ) ۱٩( هتساسو راد ) (۷ رهش یلس )

 ران وب او نا نکل قدلو هل و ه دعءاو نیا جرات رد رخآ كن هلج وب

 یسوب رادو هکردشعد هدنرکذ سو رادوشمغارکذ ن راهتموآدبم
 ر داباب ولم مهنیمب رانوب هکرولوا رهاظ ندزوسوب ر دابا لق ردنکسا

 هکردشعد كاذدعب دا تلالداکا قلواروک ذم هدهورک و یخدرصن تخت

 تر ( ل )



Era ONT) 
 دف بول وا شبا هی ودنک ییالو یساباب هدکد وي یدنلوا بصأ یلاو
 ها با ی رلعا نایصع راهظا د وھی هدنرخاوا ردشل وا هنس ید یمرکب

 ےل هلآ سوطرط یلغوا ك ےدہا مالعا هنف رطصیق یصوصخ و
 روصحت هک هل وشرایدتبا هزم دا ی هدق هدب دم تدع تود لیسع .

 فعض هو رلتص او ینیدالوا ی هک بوابربق ندهلحآ یغوج رانا وا ۲

 فیس دل یدو ب ولآ ی دق سو طط تاع رددا لکا ی رل اوا

 هر ردت ور نفویسلا هيس و قارحاو مده ید اع»و لکایهو 4

 بودی بر ۳ یی رش سدقو اشا نرلنلوا طاص هغاق مساو الحا

 هنس جواز وب یراتدم هلج یار ضرعن» هسداره تلود اولشدر 

 .ندقرط هرصابق هش را رزوا بودا عمجتدوهب هنب هرکصادن میت سدق

 طن ید ) رددوا قالطا وام ناونءهرانوب توتلوا تصا تالو (
 (ه؟ یکلو ۱) رده رز وا هک ت رد هدنرکد رل وتنو رلب ر واور ناب رس

 ران وب هرز وا یلوق م رات باب را عا رد هدرا رکذ یک وام ناب مس

 ملو  یرلکللاراد رد رلتلوا كلام هقارع ادا ناف وطاا دعب ب واوا طبت

 یرلضارقناو ترد قرف ز ویکیا كم یکیا یراروهظ ءادتا برع قارع

 ردناوا هنس لا یلاز و یرلکلم تدم و رد هس زوت رد كي کا 3

 یندم ردب لانج هکرد هسوک مان ناسوس هاشداب یا وا
 نیمز یور كل ولم رد وب ندا عضو جات هنشاب ادا بواوا هنس یا نوا
 هک اله دعد بودا امد كتسو نایغط ه رکص رد رل ثعا دایقنا هر ودنک

 مان توا نراهس دوخاب ( ساع ) هدعب هنس زوفط یرکب (د رب ) ییغوا

 بولوا هنس نوا ( نوع رها ) یلضوا هدعب ز وفط هدتاو ر ر یدب هس
  13رد شەر و ماطن نک هکلم كاۋا يانو عب ز وت هر هکلوا ینکل

 هل هرکصاد هب راع هنسر ب واک دش رز وا کیا یهاشداب دنه ہر ص

 هلا یدادما كنهاشداب برفق رلیطبت هدعب یاللما تیم رو تراغ نکا اعو

 لوتفم هدنلا را دنه امدت» نومرهد تو دنا جارخا ند رلتالو یری غه

 هن ریو هايس ناسکس یادم رلردتا هاشداب یب ( ارشب ) یلغوا هلم وا
 یکیاری رکی (ایروه ) یلغ وا هدسمب هنس یا نوا (نرعرها ) ییغوا

 هدسعب یدن وط شوخ یی اب اعر بودیا رو« قبال و رد شمل وا هنس
 تکرح لز وک بواوا رادنرف یکیا مان (سحلح )و (روزآ)



۳ 

eیا فهم ف  

(SD 

 حورخ هننرزوا یدنک یلغوا جوا مان یراب یناو ردنگلاو سولو وتسرا

 ساب قنا سودرخو سوالقرآ هدنک اله نیح ب وا وا لوتقم هلا یرلقیا

 یبصوكنسااب (سوالفرا ) رول هی بولاق للغوا چوا مان سولفو
 رد هنس زوعط ی دم یدناوا بص هاشداب ندنفرط رصیق سوتسعا هرزوا

 هر هکارفو ل رع یا سوتسغا هلکعا کتنقاخ بول وا مدآ رابحو ملط

 دتسوگرپ مان سوت بسا ند رلیامور هنر زوا د وهی هرکص یدلبا قت
 ندنفرط سورایط مصیق هرکصن دنک اله سوتسغا یدئاوا بصا لاو

 ( ساب تنا سود ره ) هرکصندندءر ب ول وا یلاو هسیک مان سوت الب
 مان لیلج ندنفرط یشادنرفو یرد امدقم یداوا هاشدا لوا سود ره ن

 لاما هم تالو بواوا 8 یشادن رف یدنا جماح هدن .دحاو كناو رهش

 بولوا هارب ور هنفرط هيمو ر نوا كعا باط کلم یسایاب هدک دلا

 یوذرآ بودیا قس هننروعو لور هنس هلاخ كس وبلف یشادن رق هدلوب

 تروع سد یدلبا دعو هرز وا كا حوز هدند وعو یدشود هلاصو

 ندنفرط سوب رایطو ید راو ه هیم ور لاه الاءاضق دعب نودا هدعاسم

 هلا ر وز یر وع دعواه بسح هدشنود بول وا بص هاشداب هندالو

 ندهدسشعو یا مالسلا هیلع ىع یدتلبا هالو بولا ندا كاد رق

 ی وهلم نالوا یی وز بودا تم وصخ تروع هلا یرلم ر وب عنه

 مالسلا هیاع سم و ید ریدت | دیهش یئاشیذ مغ ل وا بودا لالضا

 سوغا رصیف نادم نامز قوح ردشغا وا عفر هدنرصع كنا جد

 یتموکح عوج هدسدقو لیلح ی ابا نت هثراند اول هللا یسهقوشع« یا

 یدلوا هاشداب (اب رغا سودره ) یشادنر د متر ردشلو اهن ترب کک

 ییغوا هک اله دهن ید هدنسح ل رمق سوب رابط هد هيم و ر ام دهم

 ی ودتا مکح كس وبلف یسهجوع ب ودیا قالطا یا رصیف س ویلاغ
 سویلاغ هدقدل وا ۳ ساب قنآ یسهح وع رکرد هرکص ید رو الو

 سولاغ یدتا بص هاشداب هن ارز وا ی ود د وهل یر وز رصیق

 بور, و هروب ښخ ځد یننالو اب راماس سوبرواق یشادنرق هرکصندنکاله
 ردڈعا لتف وب یریکا توعءد ندنو راوح یدل و تعع و د

 هل ذعلوب كح و ڪا رغآ لغ وا رک اله دعإ تواوا ه:س یدب یادم

 ندنفرط سویذولف رصیق هکلام راسو نییعت صاخ ییالو اذوهب اکا



( ۰ 0 
 13 یسدق بواک س وب وب ندنس اما نینامور نکیا لو-فشم هکنج را و

 | یرالغوا یس وب وت سیرا بولا لام قوج ندلیارساونب و ذخا ندنرللا
 ۱ نکل یدلیا بصذ ( یسون افرا ) هنرو رسا هللا سو وغ یناوردن-کلا

 یدیا لکد هرز وا قل وا هاشداب بولوا هرزوا قل وا رابحالا ربح یصن

  یدلبا س ولج هنگ و یدک هد بودنا زارق ندل وب ردتسکلا هدعب

 _ سوبنبیاعندنیناموریایحاهرکص بواوا هرزواتوق امزر ( ردنسکاا )
 سوب و سارا یساباب یدتنالدق ہد یک اطذا هرکص رمساینا بولک هسوگ مان `

 سصیف هد هم ور سويا وج ه دعب یدرشا وا كل اله هد هم ور ید

 سویاوج یدلیا لاسرا هشالو یس وپ سيرا نب ( س ونوغینا) بوآوا
 سوناقرا یسهحوعو یدک كاذدعب بواوا رارقر كد هنک اله ال مصیق

 هسداره ( دملکلا لیذ ) یدلوا ضر: هاکناب د وهي تا ودو لوتق

 . ردرلاکد ندن رل ا نکل بودیا مکح هلارمساون رلنو رد هدنرکذ

 رد هرز وا فرح یا هدنناس یموسر ضد كلب ارسا وئ و
 یرلتالو بولوا نانوا "هدءعرلن وب ردهدنر رکذ هسداره ( فرح یلوا)

 . شب ردصفاوم یر هنید موس ر ضعب و بيرق هنب زاید لیارس-اونب
 ۲ هدن رلتاسل کا هکیدا نالتسع یرالکالا راد هدنلصا بول وا هی رفن
 1 جی راترلب دعا تالذآرا دیسدق قنصل وا هاش د اب هلارمساو_هرکصر) ردا همودا

 __ضرقل» هدنر زوتوا ز وب زکسو روهظ هدنرکس یعرکی زویدپ لرصا ت
 . یساباب بواوا نولاقسا ( سدوره ) یرادتباو هنس ج واز وب یر دمو
  سصیق سويا وج کل وا ىدا یسااو نالعسع ندنورط هسلاطب راپ ینا

 . تمذحوتناعا مظع بوراو رتاپ تنا دک دنک کنج هلا یهاشداپ مع
 . ۰ قلو كلاكل ام ادعام ند رص ءو هباغ هنهداشا رص ءس ویل وج یدلبا

 ۱ درس ها س هلب اعم قیعدح یراب یا هدکدب ود بول وا هطاصم هرز وا

 | دوهب هل وا ینجا ىدا بصن لاو هنرز وا یوق د وھی لاب و
 2 رس سوتسف وا هنر را دل رهز ندم قوح بودا لوبق هها کلا عم

 هدیدم هرصاخ دوب یسدد بو راو سد یدلبا بص یسود ره ر ولم

 ارج یوفدوهوولتق مد آق وج ن وا یم نا لنسالب نالو! موعسو ذخا

 ۱ یو یدلبا تم وکح هت رارزوا نامز قوچ بو ردا تعاطا اه رکو
 1 ىدا راو ىلغوا رفن یا ردشعا دلوت مالسلا هیلع سم هدنس هنس یا وا



CA) 
 هد دم تدم ینآ سوآ و شنا تواوا عقاو توادع هدنرلدب یدنا یهاشداب

 ن( سوا هیاقام) ندب وال طبس هرو لوتفم هدکنج تبقاع یدتا هرسداحم

 هنر شس د س وکو ب نا هرکص ندقدلوا لوتفم اناج نکا یدلوا سانت اتام

 قارحا ییاصقا دصصعو اعل لام قوحو لتق مدآ ق وج بولوا لوتتسم

 هنشاب كسوا هیاقام ندناعصا ناش ولع هدنرارا یموق دوهب سد ی دابا

 .هلعاوا مدا راتخا نکلرایدشا اجر نسهلوا ءاشداب هژودنک بواوا عجج

 هباقام بودا نیبعت یسوا هباقام سارو هب نالوا یدالوا ریکا بوک لوبق
 ندنسیحاوو سدقو یدزویس ۲ وب یتا بودا عج رکسعو یدتلاق سوا

 ندرلزنامور هرکصیدلدا د دج ییاصقا دهصو لتف یمدآ قوحو جارخا

 یدلوا لوتقم هد هکر عمو یدشوک و د رارکت هلا سوک وب نا نودا دادتسا
 هدناکبواوا هنسزووط نوا ( سات انو ) یشادنرف هنر رد هنس شا تدم

 یدلوا هنس زکس ( نویس ) یراشادنرف هتبریو لوتقم نی سکا نکرروطوا
 هرکص یدتلا لغو هب را هلا سوقن رغ سوک و قنایهاشداب ماش

 رک سوق ربا (سذاوج ) ییغوا هب رب بودا لتقو ردع اکا یداهاد
 قل رش سدق سوق رغ سوک و ا هار كنو یدلوا هاٌسداب درب تا

 كنکولم هرشع طایسا بوراو سلاوخ هرکص یدم هلآ بودا هرصاخح

 هبا لولم ناوئع مویلا دعب بودا عح نب رهش ابراهاسنالوا یرله کت

 فرح یش! ) ردکو لم لواو ماکح رخا سناوح سد یدلوا نونعم (

 یراکالاراد ردزوعط یراددع رد هدنرک ذ یرلهاشدا نالوا ع وحرلا دعب

 یناسکتس زویرد لرصد تخم ے رات یراروهظ ء ادعا بوسا وا سدق

 سئاوج) رد هنسرپ ناسکسژوب رلتسو یر شهلا زوبتلا یراضا ناو (

 ساو وت راز یلغواهد-هب رد هنس تلا یر یتدع 4ے روک ذلا (

 در و دن شونو یتنآ یشادنرق بول واهاشد اب هنسر

 یشادنرق كحوک هنن رب یدتا لتق تولوا هاکا هلغلوا « رزوا دصق هوس

 ) یدلوا هنتسزوفط (اردنسکاا) یس هجوز هدعب هتسیدبیرگب ( ردنتسکلا

 یسولاقربایسادنرةو یدصت هتنطاس (سوب وت سرا) ییغوا کوک هدهب

 داد عسا ندنهاشداب نالقسع ندر ام ودا ید س ولات را یدتالارط

 ندنیفرطو ترشابم هکنج هلا یشادنرف و كلرادت رکسع رادقمرب و یا

 ید وا عفاو ح صو ج ره هدن رلخال و ےه_اکع“ ود رک اله اخ مدا قو ج



(۷-۸) 
 ییا یراب مغو الع ن دلیآرسا وتب هجترلناب بوقلا هل -ةلوا هدقارع یجد
 اسا لک هنا لر نع ترضحو رادداک هسدق مدآ هداز ندکب

 مود ەد هدنرلند فد یش هاروت تقو لوا ید اوا عج خش نم زول

 هله>و لوا بورود افلا هنقن رش باو لر رع ك یلاغت قح یدیشلوا

 تبع هبت رم لاکر زعو رلیدلیب نی رام ارحو لالحو یدرمآ هنیرالا ءاروت
 ب رات بور و ما هروماو تموکح ه دنر هنس قرق یجدلوا رل, دتا

 نوعش داغ نوره تودنا تاقو ه دنس هنس وا زو كرات

 هدهچرت) رداودنم ند رم هتع لد هلع و یداوا لوغشم هرومار دت قد دصاا

 یس هت ا اک را رمصا تخم لدار ساونب هکرد روک ذم هلی وب
 دواد کی دعا مک هاضقو ماکح وب هرلنا هدنرلکدلک هسدق

 یرالا كل رلهاشداب شرف بواوا ند یویلط,س یسیک و ند ادوهب طیسو

 ھنر رلیکح چک كرلپانو تك دیا هبلع هس رف ا هرکص راددبآ جدا

 هدرصع ندزلنا هاکو هرانلوا هاشدان ه داش ندرلیانو 1 بودا لود

 مور هرصایق هرکص رادلوا ه رزوا تعاطا هب هسااطت نالوا اشداب

 تعاطا ةرات بولوا موکح هرانا ید لیارساونب كج دنا همساغ هرابنانو

 سدق كرانا هرزوا یییدتلوا ناب هدهجرو رل بدلوا هرزوا نایصء هراو

 داوتم هدلباب ردلباب عرذ یتعب ( لاب روز ) یماکح لوا ع وجراادعب هنفرط
 قدم تولوا ندندالوا دواد ترضح ردشلوا هیس نوعا یییدلوا

 3 (اناهوح ) هرکص هنس تلا کا مالو ن ( از هر ) هت رب رد هنس هرکس یللا

 . ترد نوا ادوهب ینعب ( سراوج )۰ دعب هنسجوا یللا ازهر نی یبح نعد
 نکر کبودبا هیلغ هنرزوا سرفردنکسا هدننامز كنوب یدلوا مک اح قشم

 زارعا ردنکسا سد یدلبا تعاطاو لابتتسا سراوح ه دق دارغوا هس دق

 لوالا (فتسو ) هدعب ی دلبا تیطت هللا هلج دیعاوم بودا مارک او

 هنس یا نوا ( اتانام یلا) هدعب هخسرب نوا( ىلە” EE ید

 هدعب هنس نوا ( تاسعنرا تحال ) هرکص هنس زوعط ( تاامرزا) هدعب

 هدر هت س رکسس نوا (اولیس ات ام ) هدعب هنس ترد نوا ( قارسوما)
 ۰ هللا ساجروا سویملطب بولوا هنسیللا ریغص ییع؛روت وج هدعب (فسوب )
 ؛یداوا هنس قلا نوا سوناقرا ( اناج ) هدعب یدیا راو تقداصم هدر

 > سناف یآ سکو بینا هدنامز كنو ردوب ماکسحرخا نددوادآ تب



 ۳9 دوی حس مزد

CN ) 
 یلغوا هدعب یدطا تدوع هن رهش ن رس نالوا ی هک تودیآ تراع

 (مولاش رس ( 4 یآ قلا( ا رخز) ییغوا هلا ھت سر . فرق ) ماع) رو (

 قا جد هکر ۳ مان ۳ هرکصذ دقدل وا ها اش دا ۳ رب و لا مدارپ مان

 تولوا هنس کا ) هک ) لیغوا هدعب یداوا هاشداب هسنوا دن ر ولتق

 هاشداب ۵س یرک هن رر یس و لتقف یتا مدارب مان المور ی ( امف )

 ی (عنوه) هدعد رد وب نداهراخ هلا مو نزاحا یهاشداب نیطسیدلوا

 نالوا ىكلملا راد كلا بولک رسعناس یهاشداب لباب یدلوا هنس زوفط الدا

 جد لت یيشوهھو 2 هرکص ند د رصاع ےس چ وا ی راهش نرم

 طابسا دیو ضرقنم طاپسا تاود هلهحو لوا بودیا الجا هلراب یطایسا
 ی ہوا مام یالک اع و نا رل دلوا هرزوا تعاطا هه اشدا يلح.س

 تدوع هس دق و صالخ ندکلربسا هدلباب لار ساون (فرح یجدرد)

 سدق گر کلم رادو رقن نوا رلود رد ه در ؟د ماکح زالوا ه رکصادر 5دا

 ت نان کسزوت رد یراارقن او ناسعط ك: تم رات سعد تخت یراا ماو ادتأو

 تارخ ۵ س رک س ا | تاب رد هس ناسعط زویحوا یرلتدمو

 ى هيلدا تفه 9 رد ڈرو یعسا هد هئاربع ی دلوا ه اشداب

 رم ی کم هو سدقو مار كأ هنسالعو قالطا ییارسا ین ءارسا هدقدلوا

 رها اشا هکر دوب مع اد هدو دلوا س روک مش درارو ؟ ذم ۹4 دانا رو

 لئافلاللا ( ردٌن کد توداتاکح ند اعا نح هدنا یک نوا كنك

 هيله ید وع 2 .شروالا لوعنو یاس مت مسی یذ-)ایعاد شروکل

 ذخا یذلا شر وه برلا لاق اذکه ان نه افرخ نه نکا ملکیهاو

 دم اما باوب الا حح ارا ك والا روهظ كل نعت و مالا ريب د های
 ساعلا باوا مسکو ر وعولا كل لهساو كمادق اناربساو قلغت الف
 فصتم هلا تافصو هدتفو لوا سب ( تالطلا ین ی ذلا راخذلا كوبحاو

 یک ی رغ ندنمهی رشدرا ندیامکح هرلتما هجو تالام هکلاع عیج عي

 ینبدزا ها رطا رمسدراو ردتیعنم داوا رشدرا شروک مرجالد یدیغو

 كهالا هک ندتمص رشدرا هکندردیا رب رحم هرزوا لاونءوب ینارذع هدادناکم

 رو فی مش سدق لاح هحهب ردسیاس هزکی ما لرسو یداخو یدع
 رفد ری رع هدنرلک دلک لیئارمسا ون نالوا ه دفرطا راسو قارع بواوا



RED. 
 ای٫ت بواک هناید دلور هدنمان ایشو نددواد لآ هدفت هک تشبا 2

 قمالع گو زلک رک ۵ کات 2 راکک بویازاغوب هدګبرزوا یک رل-:هاک

 هلج رلنوب رواوا لزا دامر ندکر زوا بولوا عدصت ی دع نس هکر دو

 ن ایا هرزوا ینیدنلوا رک ذ هدالاب ماعب روب هرکص ید-اوا یک یودید

 هرکص ندتفوکح هنس کیا مرکب و یداوا مرهم بودا كاج هلا مح ر

 طابسا كالم « دعب بواوا ه اشداب هنس کیا ( باذات ) یلغوا هن رب و كاله

 الا لاا هب هنوک مان اب ) ندرخاسیا طس ۱
 هو یدنک تولوا هتس یکیا ( الا اللقوا هترب و كاله ید لوا 5

 تواوا هاشدان نوک ید هش رو لتق ینا (یرمز) نالوا یرکعرس
 هد ه رواشم نوا ذخا یم اقا كنب رلهاسداب نالوا لوتقم لّیارساوتب

 هلا بوروا شنا هب هناخ ینیداوا نکاس هل-غلوا راد ربخ ندنرلق داوا
 هدماش بولوا هاشداپ ( یرع ) هرکصندنا یدقا هشآ یی ودنک هاش رذ

 (تاحا)یلعوا هنر بولوا هنس یکبا نوا قدم ردشعاان نییرهش هروع

 یزد كنهاشداپ روص ندنس هفناط هو یدلوا مکاح هنس چوآ ییرک»

 دیدی سا كثب ره ارا لوا یسهدرک یا كنوت ن عوسا یدلآ

 هلسیدص هنلنق نیکعا بوت نوګا ینیدپاطهت اکا رمت ایا یدلبا

 هلع یساعددب یدرروتک هغراق نس هفقن تورو رارف هرهیدان ابا

 اوو لوزت شنآرب ندکو ک بویاب رومی هنس چوا 2
 بودا لالضا یتروع ییاحا هدسهب یدغا ر وعل بوروی اعد انب هرکص

 بورو را رد هرو ه-هذد و یدتا دام كعا له نیراترمضح ایلیا هئ

 ندرا بوراو هللا عثبلا یذیلت « دعب رایدلوا عاص هلبا یس هک نوک قرق ۰

 )بوشراق هطواو هرکص بولاط هشدو یدراب یتغامربا ای>یتشاءالله(. 

 ا لیدوخو ذوعلاو اد وع ندمارک یاسا هدرصعوو یدتک ابح
 ۲ رد راک ریمغب ددع NS دو رذاعد و ایفدص ندئسنا دلک و یشع

 هنب رب و كاله بوشو د ندنسهرکب یدلوا هاشداب هنسر ( زاحا) ییغوا هدعب

 مدارب مان یڅع نو ها) هن رزوا یدلوا هنسیکیانوا ( مروب ) یشادنرق

 اا لس را یساناو ناوخاو تب رذ یی ودنکو ذخا ندنلا ینطاسو جور

 . جوانوا ( شاوهب) یلغوا هترب بواوا هنس زکس یمرکب یتدم یدتیا لق



(Ve ) 

 ناصع هب هرکص ن د هنس زوفط بودا تعاطا ه رصالق هدتاورررو

 ین هیطص.ص هرکطند هرصاح هنس چوا بوردنوک کک هرز وا اکا

 یدلیا ناکسا ی زارحاس هنب رب و الحا هناسارخ هلا یموق یعاش وهو ذخا
 كنابق رد طابسا هلج هرزوا یت دلو اروکذ م هدالابو ضرقنم طابسا لولم سد

 كن ر ره كرات و هکر بد لا ی>اصرادلوا ل>اد ےنکح

 داو دعاتعفاوم در ال وا روک ذمود ید د كنعو ج بود عج رات دم

 هدهجرت ك دلا ضارعا ندرک ذ نتدم كن رره بودا 5 وج نام

 ندنتعاطا كمعبحر یلغوا كلت یلس ترضح هرمشع طابسا هکر د روکذم

 كلولم ه راودن؟ و لوزا هل مان اب رهاس هدنب رو سدد هدن راکدتا چ ورخ

 فااخح هب هعدق موسر نوګا هظذاح ن رلتلود جد رلنا رلبد | صد

 قالتخا هتس یوق دوهب هکر لدتا تادحارلناب رقو رلتداع ضد هدنراند

 سدد نع ےاشرواورآ عا لزم هغ رلذ رطیرله ثداب نیطمس نوشود هشد

 هدد لار نالواهدنرلک> ترک یدلدا كه نتمرح ید لب رش

 هنسقرق زوکنا ردندرانایموقهب عاسنالوا هدننامز یکیدعش رهباک توراو

 یدلوا ضرقنع یراهاشداهدع بو دنا كنج هلبا یرلهاش دا نیطبس هقناط وب

 ( هنب رانك كاك هبا لقت ندنخ راتایکح نا فتصم )
 ( ردیس هجرت یلاوحا طابسا كولم یکودتا جرد )

 نایلس نرمضح هک ردطابا ن ( مامب روب ) یرادتا كن هفاط لوا
 ن م واوا هدا رب تکو رداهب هدنسهن هدا تعداباا هه

 و ط.س نوا 0 ہا یب طابسا 4لغلوا ا ظ.1خرب ناعلس

 ضرارل, دنا بص هاشدان یماعب روب روب نح هش رارزوا بواوا نادرکور
 ليه هتفرط معبحر لیارسا ينب قوا هاشداب یدرواوا نکاس هد هرعاس

 یکیا ندنوتلاو یدتا علم ندکلک بوراو هغ رش سدق وید رلوسعا

 یدانا عضو ردرهش یراکدد ساب ا ناد یرلنا بولان لغ

 نسرکح جز لوب نوح نوگا قعراو هغ رش سدق هک یدد هعلخو

 ند صم ی رانوب زکیداد-جا ردب راب رکن كلاما ابا لس یکیا وب
 یاعت قح هرکص راک هرس كعا ندأمء هاو ردرلنهرونک تورافیج

 كن رات یتا بوراو هماعب روی ربمغس لواو لاسرا ریمغیب رپ هدا عش
 هکدروب بولوا لزا هلا حور تو لوا ید-اوب نکرف ا روخت هدنک وا

) ۸٩ ( CU 
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 بودی اجر هلْغلو | ینلسود هلا رسا كنوع نالوا ۱۳۲

 ناف اب  bi ۳نیحول یحو بتک تودبا ق اف هلی ریمغح ایهراو ف

 4 ۱ هدهءع توات هلا سدو ۱ MEE هرو یسوم یاصعو یو

 ریمشی ایهرا ردلکد مولعم یبحم ن الا اذه یا رلیدقارب هنا ويقر بوب وڏ
 كولرپ هدنآ بوراو هرمصم ه دءب ید الغا نیلشروا توروطوا هنس مرکب

 هدرصم رلید- | جر ب وراقیچ هدعد سح هنګا وقر و ذخا یا دوهب

 هدلبا توشود بسا جد ربمغب لایق : TT ةد دا هدعف

 لزایلس تربح رد راستا ES ول نوح کودتا: و ید وهد

 كد هتعلبا ارخ هلا تیلک یدیشلوا ادتا هلکیه یا هک ندنس هنس ی

 رد هتسزوفط شعلا ندم كناقدص ردشعا روم هنس یکیا قرق زوی رد

 (فرحیعجوا ) رولوا شلوازویشب مانینلروم» كاکیه هروک هرن د
 كولم ندا حورخ هنبرزوا مع.>ر یلغوا هرکصندننافو مالساا هلع نایلس

 ءادعاونيط اف یرلکللا راد تول وا مدار غن چوا نوا ردهدنررک د طابسا

 ٠ یئاوا یسەنس یعتلا شع كءالبسلا هیلع یسوم تاو رات یرروهظ

 . ردهنسرب شا زویکیا یربتدم بولوا یسیدب زوتوا زوب زکس یرنضارقناو
 . یدیا رفاکرب ندنرالوق نایلس ترضح هک یدلوا هاشداپ ( معب ر ادعا
 هدعب ( بدول ) لیغوا هدعل یدباط هت , بودار ذکر اهظا قوا o اشداب

 توتلوا لتقیدلوا (البا) یلغوا هدعب ایحان (وشعل ) ندرخوسشد طبس

 ھن رب بوئاوا زاناب قارحا هدنرصق یدلوا(یرصز ) یرکسعرس هنب رب
 لالقتسا یرع هرکص نوالوا هنس شب كازشالالع (یرع)و( قت )

 ۲ (O لغوا هدعر ردو ندا كللارادو ان یی هیطصص یداو

 . بولوا (وبرخا ) یلغوا هنبریو لوتقم هد هام هلبا یهاشداپ قشءهد
 طك هدتقو بولوا ( ماروهنا ) یشادنرق هنب رب و كاله هلکشود ندرب رب

 هک ( زاحا وهد ) لبغوا هرکص یشع نب( وهاب ) هرکص یدتا روہظ
 ندتعاطا یدلو تود تواوا ( ملر ) لور کص ( شاو ) یلغوا

 با یرابرتضح سلو تودا لاخدا هنکح تک یارفرفاو ندا حورخ

 یهاشدا هر رج هدشنامز تواوا ( البا ) هدعب (ے ا ) هدعب رد

 3 الجا هناحارخ نیراضهبویدالبا هالو ی ېک كطابس | بولک

 صال نالوا یهاشداب ه ری زج بولوا ( عاشوه ) یلغوا ۶ یدتا

 ۶ درد



Bes. 

UNE) 
 راع هرودنک یدوقوا هرابتشول بواو یسوان رەس نا رەد یدروب

 مرعلش رواد یدلبا لو ییمادخو یدرمق ی رلت كن دادحا تواوا قحال

 هیت یجر, زو وا كنو یدلبا دد ی دع  E Eنوعرف لاپ وط

  7یتامرا تارف هد رد یرمش  Eهلا یهاشداب رولا بودا لوز

 قخراو هنرزوا نوا كءا عنم ند روبع یا ایشوب یدنسا كعا كنج

 یداراو ییعوارفت ترد رلب دتا لمن ریلشروا ید بواوا لوتعم هدکنح

 هاژثداب یاجوا (زاحاوهب) رواد ر و ايو اف دص مقابوب زاح اومد

 دیقو ذخا یا هد شود نوعرف لاب وط ىدا فرح یوخد یداوا

 قابو ) یسادنرق ه لع) رد شوا هد اح یدلنا لاسرا هوره هلا دو (

 هدهابدار رە تولوا فإ رح یعذلا بت یدلوا هاش داب آس کیا نوا

 یج> وا كلو یدلبآ مالا رزوا كمرو حارخ نوا راط: زو دنس رها

a AA ۱ی دلا رسا ا وخ رکا تولک رمصا تی ییهاشداب لباب  

 هل یرالغوا رفن چوا كناشوب و ربع ل ایناد یدتابا هشالو لباب تولاو

 تارف نوعرف لاب وط دود د یا هدب یدک هحارخ یعگا و و دا

 هدنسهنسیشرکس كيقاب وب یدلبا لتف ینا بوراورمصن تخ هلکاک هنراک
 چ وا یدعا تدوع وریک و ذخا لاه رادةمر ںواک هس دق هن رمصا تع

 هاشداب یآچ وا (ربخانوب ) یلغوا ہنر بولوا مقابوب هرکص ند هنس
 راسو یسانا رمخاتوت دلکعا هرصاح ید دو بوک رد تح یدلوا

 الجا للاب ییسارمساوتب هلا سصا تن ی دابا ناینعا بوقیج هلا یعاہتا
 هو یرغ ندراق هجوق هنیعضر هللا فد رح هجوقر هدعشروا بودیا

 یب هيف هدولشروا هدعب یدلاق رمسا هداب اب هنس ید زولوا مخانوب یدلق
 هدلصا یداوا هاشداب هن سر نوا ایش وب نم (ایقدص) هن رارزوا لیارسا

 هرمصن ت ردشعا هیعس ايقدص ینارصذ تن هرکص بواوا اینم یعسآ

 رصد تک هلکتا عانتما ندنب زج یاداو ناصع هرکص یدرو حارخ

 یدک ليم هن ززوک و یدلزاغوب هدنکو ا یزوک یتیبدالوا بودا رسا ینا
 هدک دل وارد هئس یکازوتوا یرع یدشو هنامرکد یک كشا تولبا هروناو

 ر ارحو هرصم سص ت هد هعفدوب ید رلکب وک بوتآ هیلیذم یتسهثج
 ینادرزون یرکسعرس رد وا دابع لتقو دالب بر بوراو هرح

 هنهکلا سر یدعا قارحاو مدهیلکیهو یتروس كيلشروا بودیا لاسرا



(۷۰) 
 یاداعكسر تبالو لوا رانا هکر لید د هرمسعناش هللا یرعا لتفو مو

 ید راو بودا لاسرا یتهاکاب ذ وع سبراید ارغوا ه الب وب ندن راک داب
 هدنرا-ف داوا لعاع هلبا یومضم بول رک وا یدتنا علت یندرش ةاروت هرانا

 باک یرمغ نیتاروت یس هفناط هرع*یرب ندنامزاوا رلبدلوا نیما ندناناویح

 سدق بیراعس یهاشداب روثا هدنس هنس یا وا كنابثزاحو راز عا لو

 تویلسشا هفنعاو یدناب هنکشود لوا ایقزاح هد انئاوت یدی رو هن رزوا

 یٹیاو یدسلوا عطقنم ندنن تکرب ییدرر و هدواد تبرذ كنيلاعت هللا

 رج كنا یلامعت قح سا یدعا دایرف ود یدلوا ضر هدن یس

 ی دوفاشام یا یداوا جد یلغوار بول هداب ز هس شد نوا

 رخ ود مردا لاله یس هدنیس هاوا رورفم هکبر هیایفزاح بیراحسو

 هکیدتا جو هربمغی ایعشیا یلاعت قح سد یدلوا عبات هفوخ هلکهردنوک

 مردیا در هلو یکیداک يا ن ارز «ةروق ند راع هک نس هيد هیایفزاح

 كی شپ ناسکس زو ن دلرکسع بب راک“ بوردنوک تالهرب یلا عت ق-و
 لغوا یکیا هدق دراو هر روا بودیارارف امرهنم بی راعس یدتا لتق مدآ

 یسوسرط پیرا وب هکر ر د را دعا لق نکیا هرزوا هدجس هدنسهناخب یتا
 یدلوا ءاشداب هنتس شب یللا ایقرح ن (اشانم ) فالذ دعب ردشعا ریمعت

 باکنرا یراخ عیج نکلرلیدلوا لخاد هتم 0 هجا طابسا انوا

 اوشا یدلبا رما هکعا ه دج» اکا هقلخ بونا تبر یل زو ترد بودیا

 زو یرافب مش نس یدچب یکیا هلبا نچ! نوکو دا رکنم یمن ربمغیپ
 . یاشانم یلاعت یح سد رد رلذع اتالربمغ- هنس شد ناسکس بواوا ی رک

 هد هلق رقا هد رهش یون توروتوکو رابدت | رسا یتا نیب روئا بود رهق

 . هبلاعتقح هلیساعد نالوا روهشموراغتساو هب و هدلاح لوا راددابا سبح

 بوراةی> یروک ذم مصو یدلک هیالو هن بولو صالخ هلکع | عرضت

 ه دنس دنس کرب یرکب كلوب یدلبا ان یب ی ونج ےلشرواو مهطت یلکیش

 ةيعورو كالام هتیط-اف ضرا یس هقناط هيل اقصو اش یرهش ای و دیقلخ

 یا نوا ( نوعآ ) یلغوا ءرکصخداشانم ی دلوا مکاح سویلطسوا هیاریک

 NE هلوک هرکص یداط هرلت بواوا هاشدان هنس یا زکلاب هدتاوررب

 كواس نسح یدلوا هاشدا هنسر زوتوا ( ایشو ) یلغوا هن رپ بودا لاق

 كع اریمعت یب رلا لکیه هیابفلح نالوا یس اب كربمغی ایهرا بولوا یبحاص



(۷۰) 
 ندرمعاس لهاو نییموذا یدلوا هاش دا هلت ٌروعط مرک: (ایضوءا )

 هرلناو لدن هيلشروا نرلعو یدروک ندعلق هاب ی رلناوا نعد هئسالب
 توتاوا لتق هدکنج لوا شوهد یه اش داپ طابعا هدعب ی دلبا تد ابدع

 ن ساو هد امز كلوب ی دلوا هاشدا هنس یکیا یللا ( اذوع ) هنر

 لک هوزواجت یندح هدنس هنس یجندرد یعرکب یداوا ثوعبم هیاوذنیم
 للسبا یشبا یو دلشیا كراذهاک ب واوا لخ اد دوخت ج ذم هدهالا

 كد هتک اله بول وا لوس صر هن دج هود سد ی دابا دارم

 ندزبع د !عشا نوګا یکیدعا یدصت هعنم ندشداو یا یدلوا لئاز

 a هرکص توآ وا عطعنم ید هل کس ییرکب كد هنکاله اب دوغات

 یج رکس قرق كلا ذوع ی داوا رادان هنر شلاو ی دلبا ت دوع

 كلارساوت بولاص نقا هن ر زوا ےل روا یھ اشداب روا هدنس هنس

 هتس قلا نوا ( مو ) لغوا هغد یدابا الجا ند رلتالو لوا ییزکا

 نیت وعو رمد یی مش س دقو ۵ ولس هيتس قو رط ی دلوا هاش دان

 قلانوا ید( زا یغوا هدعب یدلآ جارخ ندرل اوره ن هفناط

 یدلزافو هنعهآ رل بخ یرلناب رقو یدلوا هرزوا ترس ءوس بولوا هو

 هلن ازاجا بواک هلا ی دادما ناضر یهاشداب ماش القوز نب حاف سد

 یی زکس كزاحا هدعد یدتا لتفمدآ ك یرکیزوب ندادوهد لآو هر راک

 نکس هل تواک هن رزوا كن ارسعت لغ یھ اشد اپ لبا هد س هنس

 بو راو هن رهش اب ماش دەب ی دتا تراغ یلاوما ینیدل و هد اصقا

 یرلناو یبس یب هرشع طابساو لنق یشوه یه اش داپ طابساو عف

 ندیسو ی دلیا قد رفت هند الب سرفو هن تضارا لیابو هن رلعاط رولا

 طابعا کالم ههج واوا بول وا مضنم هنه اشداب نیط,- رلذاوا صالخ

 اطو ریبارطو ریمعت یس هر رج سودر هدیصعو ی دل وا لطاب هرمنع
 كزاجا كاذ دعب ی دلو ترهش هلا هه یطام سلاث بوتاواان یرهش

 تعاطا هب یلاعتقحو یداوا هاشداب هنس زوفط رک: (۱:ةزاح ) یلغوا

 یه اش داب لباب هدنس هنس یگدرد ی داوا روصنم هلکعا لیلذت یراتو

 ی هر شع طاسا ةف بواک هب یاس ضرا هد هب اث وفد وڏ ال

 یي هفاطكوابرپ ندرابرولآمعذ الش هد هنس ېچ کس یدلیارتسا هل
 هنرزوا كرلنا را رواج ائ دتا لاسرا نوا بیر ضرا ن ارس
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 i مالک ن رش ارش رد راو ییانکرب مان نی رش ثارمش هد اب

 رز ودنک هکر وا وا مهفتع ندن رهاظ كياتک لوا ردکعد حالا هحدم

 کرد بودی لیوان امکح نکا هلوا شع | هل زا. لب ارس یررق كلوعرذ
 ندنرلتافو رد ر نالوا قوشعم هناذنم هناذل یوشعمو هقطان سن قشاع

 رلد دا جورخ ندنتعاطا كلا لیارمسا ون بولوا ( ححر ) یلغوا هرکص

 یکلع نیان طبی ادو طبس م دنیکح تحت طقف
۰ 

 ح یاش دا رمصع هدا هن یک بواوا هت ید نوا یتدمیدبا ےلشروا

 ۲ یداا ترا دن تالا نالوا هداصخ ادع“ تواکو تنیس

 i نوه دم هدنس هب رت دواد ت رضح بول وا تو حر ه دعب

 یهاشدای طایسا هدنس هنس ادعا یدلوا هاشدان هنس چوا ( ابا ) یلغوا

 ناسکس كماءب رول بولوا مدآ ك ترد هدنناب یدتا هب راح هللا. ماعیر وب
 یدروع ندعلف مدا كے یللا ندنشوو هماغ ایا یدباراو یرکسعك

 اعهشو ابحا ن ا ي اا بول وا یلغوا رفت ترد رکن كنابا

 هتسرب قرق ( اسا ) یلغوا هدعب ر دشاک هدنرمصع كلا مالا امهیلع

 كنتنطلس هللا یهاش داب را هرق بول وا مدآ هقب رطلا لیجیداواهاش داب

 یر هینازو ینازوآ یرلتسرپ تب یدعا هلغو هب راح هدنس هنس یعنوا
 یدلوا هنس شب یرکب ( رطافاشوب ) یلغوا هنر ردشعا 5 ناقشالو

 هنس کس ( مروب ) لغوا هدعب رد زلشک هدنن امز كلا ریمپ عشیاو ایلیا

 حوت ی اینع یر كياحا نالوا یه 3 داب كط.س نوا بول وا هاشداب

 بول وا لزانالب هتب ر زوا هلک جا لتق هل اب نرلغادنرف هلجو ردشغا
 هاس ید الث یس اا هدعد هنسر ) ابرخا ( یلغوا دن رب و توف ان طب

  لالعتسا هر ودنکو ردشعا هحاا ییاز هیاسو لاحر النع هرا.د) واهاشاب

 | لغوا یشادنرف تن ابلثع قجنا یدتیا عطق کولع تبرذ نوجا كمریو

 كذا وب همکلا سیر نالوا یس هتع ید یلآ ی دلوب صالسخ شاوب
 ین التعو ج ورخ هرکص ی دیشءوب وا مک پولاج عبسوب یوناخ
 یتدم بول وا هدنشاب ید زونه ( شاوب ) یدا وا هاش داب هنر و لتق

 ۱ 3دویپودا تداسا لس هل اقع ناسا ۾ هنهکلا سدررد هنس قرق
 ۱ هیانخ او بواوا تو رب مس لا هد: امز یدلنا لتف یدالوا هلج هتاقو

 . لیغواهنبر ولتفیرو قار وك كعذاوب دنهکلا سد رردشاک ك لربي
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 لوا ندتقو حص بوړاراتخا ینوعاطدواد ت رضح سد هلارایتخاینآ

 نب بزا دوادترمضحیدلوالاخ *هداتفا مدآ ك شعكد هتعاسیعجوا

 مرد واکب بودناعفرندرانآ قیصءوب ردنیوص رللوق وبها مدت ااطخ

 عفرییالبل وا ندنع رک لاک لا هت قحو یدایف عرضت و درو لب وح هننادناخ

 توالت ی روز و یداک تو هلی هلا تنطاس هدواد ت نصح بورو
 ترد یرکب هتفهره رید- | باتا ج ناسکس زو ند وال طبس یدتنا

 یرویزربم ام بولوا فصر,یسکیا نوا قصر یسک: انوا هلیاتب ونی رفت
 دهع یو ن رات مضح ناولس یلغوا هد راق داوا مضتحم یدرردیا لړترت
 لوامدآ ناتوقو ناتعاهت هکر لبد د ودیا ضي وغ ه رانا ینطاسهدرلنایحو

 تواواهاشداپ هدنشا زوتوا دواد ترضح هلا هظفاحم نسبهاون تکبر و

 یسهدلاو كنولسترضح بواوا یت وتاخ كلاب روا رد هنس قرف یرلتدم
 هد رلتافو نیح رد رله رو جور نوناخ چوا ادعام ندنواخ نالوا

 س وفا رد رلثع وا نفد هد ءار وا ید ا راو ی را دال وا ید ن وا

 یسر كلەسجخ نيطاسا توتلوا اغ هدنراتداعس نامز یر رهش سوماسو

 نایلس )یرلم رکمدلوهدعردلک هدنرافب رشرامز ےک سلق د بءا نالوا

 رد هدنشان کیا نواز وه هک دا وا اق هن رلیلاع ماقم ( مالسنا هيلع

 عهرو هلد ندنب هدا هکلکیدوع تودنا یو هدد ووا هرلنآ یلاعت ق

 كي رللوقو رد ن>اع ندریدن موق برا نا يلس ترضح ید روب ولد

 عرضتود رو نب زر لععو مش بلقاکی ردق و ملک هکعااضف ه دنسارا

 شمال وا ءدهاشدا رب اکس ہدف هک.د روب جو هل لا قح یدلبا

 یتطاس تودازوا یکی رع كس ردیک هعولوب من: رکاو مرب ر و یرلیش

 یدلحاص هلا بلق ر ورس نک < سف ما هل ازا ند د ال وا

 نالوا هدنز وب رب یدلوا ےک نیر ش ناعن تو دا روت و
 قرق اضرعو الوط كلم رلیدلوا تعاطا "هداهن و رف رس هر ودنک كولم

 هكدا نوتلا راطنق شهلا ز وتاا ك ىلصاح یونس ب ول وا حسرف
 هل رلاعیم مزب یافت رهو لاعتم كی ج وا هللا یلاقم س دق یراطتق ره

 هدنآ بوسک نیرلناب ردو اش ییاصقا دع رد رار وا قلوا لاقثم شد

 یرل:دم رد ر و۔ اعد نوحا قمل وا ناس د هس ردنا اعد مک ره

 ءاسلا :دوا رو لزغرد را شوا توف ضر رغ زم بولوا هنس ق رق
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 بوراو هلا یرما ل وا یدتا باوج ولد رد هدکعوک ن وق الاحو

 لیوا سب یدشاط هدنرز وا كلازونب ویو ید ر وت ک ید ینا
 هدانا ل وایدل وا هلاور هنا رم بوقلاقویدتا هاشدان ت وبا ص یتا

 شم ول اج برعلا دنعو دا ل وج یعسا یدتا ر وهظ هکر هدنیطاف
 هلواش بودا لتق یتا دواد ید ردنا تناها بوک وس هل ارسا شیدا

  یدید ماغوا كنیشیا كلوف هدک دید نسبلغوا كیک نساکا لواش یدلک
 - مدآر رالح راتوالاتاذ هدکناب كنس هکرلدیداکا بونا هتسخ لوا امدقم

ES۴ رایدتا فص و یدواد کا ت و ارا ا هل وب ه رب دناکا نس  

 نیطسافلها هدعبیدتنا یاب كب هرکص یدنروتک بودا بلط ندنساناب

 توود ار وصنمو یدلیب هلغ هرانا بوراو دواد یدلبا لاسرا هنکنح
 یدلیا تبح هبت رم لاک اکا رق یدرب و یلیکلم یزد اکا لواش كجلک

 .تودا دخ ل واش هرک وب رایدتا تب تباغ ید ل ۳۹ بارسا ون كالذک

 هدکدرو ربح یی هصق نا ان وب لغوا تالواش یدتسبا كَما لتقف یدواد

 نيط اف لها هرکص رلیدم هل و بود ارا ل واش یدحاق هرلغاط دواد

 هللا یراشادنرف هلج یواش نب ناانو بودا نا هن رل رز وا لیامساوخ

 نوشود هدوخ ندنس هعشرا شد نک رحاق یدحاق لواش رلید- | لق

 ید نید یدلوا توف لواش تویح ندنس هقرا ںوناہط ه رزوا جاق

 بلص هن رز وا یسوبف كن رل رهش ید ۔جورلید ہک یتشاب تونی ربا

 هجو ه ر زوا بوږیجآ هبت لاک دناانو و و لواش ییاععاو دوادراب دابا

 ھت رب ردت ولاط ی عدا هد رع تواوا هنس ق رق یتدم كلواش رلر را

 و دارم نس انب تس ر هنعها یل ۱ هر د هللا و یدل وا هاشدان (دواد )

 لاکا ىح شد یدلبا ضرع ها نالوا یرب» كتفو لوا یصوصخو

 ۲ كلا ارز نوا ان تیب ن وجا مب هلیوس هدواد موق هک یدتا یو هناا
 کص ردک رک هسنیا انب تدب رب ھ معا ےن یلغوا قج هل وا هاشداپ ھن رہ

 هل رکسعهدقدباص یدتا معانوم | قعاصیرکسعهراو یرگسعرس دواد

 یدتا یوهربم2داجیاعت قح سد یدلبا باعا ید واد ترضح ینرنک
 ۱ هک نس ناب نس صوا ندنءافوح کاک کوا هالغ نس د هر د هدواد

 البم هلا یی رب كيش چ وا نس ن نوعا | یدعا مب ی دبا مد راب

 اس رلبد ن رسغنَف نوعاط نوک چوا دوخا ودجح هیاغ ی طق مردیا
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 یراشاب كب هن ژ رزواو ردبا لود یرلا مس ردیا بص هاشد ا هن رز وا

 برحتالاو رار بوکا نکا كننرلهاشداب رلناو ردبا نیت یراشاب زوو
 سالتحا نمو رکو ع راز كل رلتا هاشداب ل واو رارپاب یتنکاصو لاتفو
 م هلکد نکلر ردنا تراکش اکب ندنرلهاشداب سد رر و هن رلل و ب والا

 حالا هنن یدتا مالعاو هدافا ا نب ی وهفم و ريمغپ لي وس

 هاب را رز وا یشاق ن, ( لواش ) هللا هبهلا تراشا لب وع” مرج الف را, ہتا
 ل و کل دا لتق نهاشداپ نییناعات لواش نکل یدلبا بصد هاش داب

 ا ڭهھاشداب ل وا رابدتا فق وت هدکعا ل وق هغاهاشداب نود

 یدیا شا نقآ هن رل ر زوا لینارساوشب هليا رکسع ےظع ب ولوا طوتم

 هلا مدآ كب زوت وا نداذ وهبا بو ز وجوا ندایارسا نب نالوا

 لیارمساوث سد یدلبا لتق نراهاشداب و یدز وب هللا نذاب بول وشراق

 یلاعت قح هرکص رابدتا دایقناو تعاطا بودا لود هغاهاشداب ینا
 لاج ر بودا هام هللا هقلاعهکیدتا نما هلیس هطس او لییو عمر اکا

 نکل ی-تا هرزوا لاونم لوا هر وک ندهلق نرلنااوحو نادلوو اسو

 لاعت قح یددرف ځد نراناتاویحو یدعا لد بودا رتسا نرلهاشدان

 یا نوجا یکیدتبا تفل اع هع ما ےب لواش هکردشا جو هلی وعما

 هب یلاعت هللا ن وح هل واش بواک نارک هل وسا صوصخوب مدتا لیذر

 كجا ناب رق لبارساون یتاناویح لوا لی وسعما هدک دید لدتا ناصع

 تعاطا هن رحا یل دت هللا هک نسیم ناب اکا نی وسا یدیدرابدوقیلآ نوحا

 یدد كدتا اطخ هدشیاو نس سد رول وا یضار هدانز ندا رف ندقعلوا

 نو رج لدهیدصت نوجا ل واش هکبدخا جو هل وعمآ یلاعت قح هرکص
 لوا نیراو هنس هناح کنهسیک مان یشیا هد وک  تبو قالق نس رول
 هیشیا ل وع ایدد مدا داره سوا هاشداب كدر ندندالوا دس

 وہ بوراو یشیا یدید مسا كعا هداشاب یتسدرب ندک رالغوا بوراو

 كعدا بحل بوش هنلاج و نسح كلا لی وما ید روک قاغوا

 سد ی ذا جو ود ردلکد یک ی رظن ناسا مرظن مب یلاعت قح

 یتلغوا رفن شع یسیا نازا دد یدعا ضارعا ندعالغ لوا لب را

 یخدیدعاط زونبوب هدرزوا كسور كلرلنایدت | ضع هلیوعا ررب ررپ
 كچ وک ندنس هلج رد راو ځد مواغوار یشیا هدکدد ردیم راو كلغوا

( A۸) CID 
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 كس وشبیه اش د اپ روئا هدنن امز كن و ےہ دشا لتق هبا یا لوص
 ن دنسا اها اد ی دلواانن ی رهش بلح هلبا ی صا

 نادم كن ول هک هنس کیا شعلا یئدم ر دعا لتف م دآ ك نوا

 انع ن ( رغحش ) هدعبر دشعد ناسکس بو دا معاکا

 ئ دا ندعارفا طبس تروع هیلن مان (اروند )۰ دل هنس زکس نوا

 هدعب رایدلوا ماق هنس قرق ( قراب ) ندیل اثغث طرس نالوا یکی رشو
 هنبرارزوا یلاتقحیشان ندنرلغ| نایصع هلبا نانوا تدابع لیارسا ون

 رلیدتا لوق اود لسارساوش هتسید ب ودا طل نب ارعا ندم

 یدلوا عاق هنس چوا ( كلعآ ) یلغوا هدعب هنسقرق ( ن E ) كل دم

 هنس یر کب ( عاوف ) ندنطبس ر اسا هدب ردشعا لتف شاد رق زوفط

 یرکب یدعلطا (ربیاب ) هدعب ردشملوا انب هدنامز كت وب س وسرط بولوا
 لق ییهاشداب نی وع بولوا کأح ہنس قلا (حات) هدنعل هنس یکیا

 هدعب یدلبا ناب رقیب رق هنارکش تودنا صیاحندنلا كرانا لا رساونب و

 نويز هنر یدبا ندنسل اها م تد هدنلصایداوا هنسیدب ( ناصا)
 كنوب یدلوا هنس زکس نایلهن ( نور ) هدعب هنسنوا (نولآ) ندنط.س

 بودیا تقرافم ندلمارسا یب موقرب ندندالوا قعسا نب صرع هدننامز
 مان نیطال هرلنا هدسعب رلیدلوا واوا رج وک هدنآو رلید راو هن راد هعارف
 مکح سدال ام ور نالوا یسناب هيمو ر هرکصادنا یدعا مکح هاشدابرپ

 لیناریساوت هد-هب یدل وا ديس نیطالو امور یتاکس كن هیمورو یدتا

 هدنراش هدو طلست هنس رک هدتاو ر رو قرف نیط۔۔اف لها هنر رزوا

 هدشاورر و ن وا ( مع اشم ) هدسءب هنس یر. (راا ن وشعس )

 | هدب هنس قرف هدتاوررب و یم رکی ( نه اکلا یلاع ) هدعب هنس قرق
 ۸ را لکیه امدقم یدلبا تم وکح هنس ی رکی ربی ( لی وع )

 ها نیناتم ك ظذ لِ وس و لب ویا یدبا هدنتمدخ كنهاكلا ىلاع

 9 اعد ود نوساوا مو اعاد یسهدلاو ارز ردکعد یدتا لوب د ییاعد

 هکاتف و یدلبا نیست لس وسا نب » دلو هلل وا لوق ی اعد ید ردنا

 نوا كعا نیو د هاشداب رب هت رار ز وا ۵ ر ل و” ا

  لیارساون هکیدردنوک یو هرب لږ وعسایلاعت هللا رلیدتبا حاحلاو ماربا

  Suرانا رکا هک رب و ربخ هرلنا رلبدتا ناصعاکت نکلور ناصع 3
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 بودیا مسقت هدننیب طابس یرا, ینیدلار دشت بپ رخت رهشرزوتواو لدق

 نیرلفدلزاغو بوبا نوتاخ هدندنرابرمغ ن دراو دن کو مده یر
 بوآ وا عج ه دس دعلا تب هرکر ۰ د هنسرهو هیات ن وګا یرلدعالکا

 ی دتا ما نتسعا تدارق یهللا ب اا نه اكلا ر ذاويلا ن ساف

 هل تر نس هلج عوشیا سد رلیدتا نایصعو تقلا هت هلج رانا نکا
 كهللا كرل د د بوت روک هدنتروص نانا یراکلم كهللاو ی دابا عج

 را برمصم یزبس عرکیر زس نب هکر روپ لیارمسا قباب لد شما نیزوس
 ردد ەز ىس هنسقرذ هدارکصو مدراب هرس یار د بودا صالخ ندنغوالوق

 تکیاوتا مدتا احا هلا بط شاع یزسو مدررد- یواسونم بودا

 ملکت ندشنا هزسنب هرکص یدلوا ناشدرپ يزالیف رک ابو یدیکسا
 هک م دلی ثاربم یضرا رب هزسو مدلنا لازا ت اک نوک رو مدلیا

 بودا دهد صعو نایصع ات نک رواوا لصاح لاوتوس ندنا

 لزم یراتم اول ن هکمر دا مسق همعهآ س د رکی دا شومار ذ یی رانا

 صوصخ لواو مردبا ر رقت کرهظا نیب ب ویا ہدابا ند زکه اکڈسپ
 بوروطوا هدنرلک دتشا یتا وب لدارتساون :رولوا هک اله تاسف

 عوشای دلوا هب عسل اکلا هعهد لوا نوحما كلا راب دل شاب ههاعا

 هلکع | تاقو هدنش اب یعرکب زوب یسودنک بور نوک هشب راثاکم هنب یرلنا

 ترد یرکب نارع ن نه کلا نوره ن ردا ھلان ( سانت ) هترب

 كهللا ی دلوا لوفشع هلارسا یی ریدت هنس زوتوا ه دعا ور رو
 لها هع اسا مالک ك یاصت هللا تماوب هکرلب دید هاتف یراکام

 یوسا یکیاو یی رفس شب كلا روت بو زود بج رن درقابر درلاکد
 رد_نلفارا نکیا یروق ببضقلوا هک یتوره بیضقو یسوم یاصعو
 ص اصر ب رغابووق هنحما كلا ننالفن -: نوحاقءلوا کاذلتو
 یح ل واو ی درون کک هنر هل یرلئو ساف هللا دس هللا

 یر ات دوا د ن ناچ بوبر وب هککو ا راکام بونلک و

 ساف یدلب را ابقوارب ر هدنارلیدلک هپ هراغمر هدهللا تد نالوا

 هدعد ی دالا نسر ولب نی ر و عضو هنور د كل اب لوا یبج لوا

 ی دلوا ما هلارسا بریدن (زوها ) هدعب هنس قرف (لیاشع)
 ی ول ن دا بلغت هنر زوا لیارسا ونب ی دیا قالوچ یا عاص
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EEE۳۱ رووا رود هلارصا تو دو حح  
 / نوذارزوبن یرزو بتواک ماش رص تع تع ةاع رایدعا اغصا نرش رش

EYیګزوقط لزایف دص یدردنوک هنس اس سدعلا تس ی  

 ن دنن وڪ یوا كن ز و یس هنس دن نوا كرو

 ہلا جلف ینیرش سدق هرکص ند صاع ك د هما هنس ق یکیا

 رسا یر هسم کک ھے ند دوهب رابحاو ییابقدصو ذخا

 بارخرمساو لتفنیب یلیارساونو راثلاب قارحا ییاصق ادهسصو یرهشو

 کلم یرادد او ضارقنا هدنلارصن تع النار سا ییب لولم هک ی دانا

 نایسعطزو زوفط كءال-لا هيلع یسوم تافوو ىج رك لرمصا ت

 ردشل وبعوقو هدنع هنس یجج وا یللازوترد كسدق تراعو یجنزوعط

 یرارخا کل ارسا ب كولم نالوا ندعالساا هلع دواد نالوا ابةدص و

 ی هوکح كرالک ند دواد دالوا رک-صذ درم 3 س دو بوا وا

 شع سدقو ر درا شم هدازوا هدا ز بول وا هدد ٣لا تاب ا

 هدیعاشا مک خب یدئلوا ربع دن ه و ص تو زوط تارخ هس

 نالوا هراوتم دوهباا نيد مر ۷ ما بدا صو ردعح هژوار ۲۹

 E ۶ دن وب ریلعل ر د هف ورعم وند ن رشعلاو ده رالا هک ن دت ڪڪ

 هد هر ربع تفل نکلر د شا یجس هبت رھ نکع هد طب یرلعأویو یدلوا

 را دم ه دل الخ تالک ظفلتو ق وب « دب رع فورح لوا هکراوراف رحزآرب
 هکل دیشلا ندزغا بویلوا ن هکعطبض هلبا ت تعاللع یرلنا هک راو را ا

 رد نکع ام ت تاغ بوي وا م ا٣ا ىلع زع راطبض مرج الو جات

 ( نادنخ رات اح نا فنصم یسغاشا ندنو )

 ( ردیس هجرت كنک ودعا جرد هنر اک تاک هلا لق )
 تودنالاخدا هدادب ضرا یدالواكتما نافیح ن دره نون نب عودا

 هکید هل ارسما ین ر ی دید هر اسوم یادت قح مع که ر دشمعا نررانا

 نیبدبذم نیلاص ه:س قرق را زس هددیق دالایلا ن ؛ هوسلا بعشاب

 کبد الوا لس هد ال ضراو رولکود ا رکدرادسج ییحنسرولوا
 عوشیاو ايفو ن بااک ندزرس طعفرکس رء!هر لوارس رولوا لخاد

 نراهاش داپو رهذ یتما لب ندرلبتا هنک عوشا هک راربدرواوال> ادنوننا

 ی

 او اف

 ی سی و ور gilia سن یوم رم سس ی ی نیک یا ی ی نا
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 لغو ھا ارو توف ا زول کس نکیا هد نشا ژوفط قرد رادردنوک

 بودا راععتساو هب ول هدعب یدتاراقفس هن رزواكنایهاشداب هر رج بو دا

 زوب زوعط یتافو و ید شعلا یر یدلوا رارفرب هدنسه وت تافولا ىلا

 عوا ید کا هدعل كيس یا ) نوما ( یلغوا هش ر ردشلوا هدا نوا

 ) یسدعلآتسو تعاطو تدابع راهظا یدلوا هاشدا هنسرب زوتوا (ایشوب

 (نیحا وهب) یلغوا هاب ر توف هدرکس قرف زوب زوفط ردشعا تم رھ

 بواک هن رزوا کارا وعرف رہے یدلوا 1 اشداب خاب وہا هدّساور ضصعل

 نوا ( ےق اوھد) یسادنرف هل رب یدلوا تود هدسادح تواوا یآ چوا 27

 یجندرد كوب ردتلواهاشداب ےس

 یدلوا مکا ۵ دلباب رد تع ی دیسشعارورم هلون کیا یللا زوزوعط

 ندمالساا هیلع قسو» تافو ES ےس

 نالوا عج ندتمایا ترف هداراو ندرانامز كلءارسا ون ماکح تدموب

 زو زوعط كد هرمصذ تح كلم ند اسوه تافو هسوا جم رات تارا ردندع

 سا رد راشعا تیاور هرزوا قلوا نوک زک-س قرق زویکیاو رکس شع
 هکر د زاجو ردزآ یرلنوافت بولوا هداىز ردق هنس یا مرکب ندر وا

 شعااضتقا ندعوا طاقسا روسک ندنرتدم لییارمسا نب ماکح تواقتوب

 تع كلم یباقو نالوا ن زا دب بودا عابتآ هرو-هج زب نکل هل وا

 تافو رمصت تح کاله - ادا سد زردا طض هلا یضو 2م را ند رصد

 تخت بولوا ہ دنرو رح هنس زوفط شع زوب زوعط ندم اللا هبلع یسوم

 ه دنس هنس یجشدب كن:طاس مقان وهل و ی درد لنددطلس یدنک رکا

 اقا ینا مصن تع هلکعا تعاطا مقا وھی یدکح رکسع هنکل ام ماش
 توردنوک رکسع رصد تخت نیکعا نایصعورک هدنرورم هنس جوا یدلبا

 بواوا توف ن دن سوقروق نکر دیک « دلو یدردتا ذخا یعگاد وھی

 ءالع هعابو اا تع یدلوا هاش داب نوکزز(ونع ) یبغوا دن رب

 بودا رسا یربمفیب لاقرحو یریمغب لاینا-و یر هیت نداننامسا یب
 سصن تح یدلاو سوی لد هنک اله لرصن تع ات وح را,دروتک هلباب

 مکاح هن رارزوا لیارسا وب یی (افدص) هنر هرکصذدذسخا یرو نه

 كف رش سم تم یک زوفط ر دشلوا هنسر نوا دم بودا بصا
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 رد ورح ید قوا یسهدلاو كنغاس بولوا عقاو ابلذع هدتاور ضع

 روب رحا ن شاو ندرلنا طةف یدلبا اذا نغودلوب بوبارا یولم دالوا
 ۰ شاوب وب رلبدتا صالخ ندنرش بویلقاص یخدآ ی دسلاق ل-فطرب مان

 ناولس دالوا ار زرداکد ندندالوا نایلس ںولوا ن دشامعا دواد 51 نان

 اا هرکصند التنا هنسیدب وهایلتع ر دراثاوا ضرقتم
 ,  هدنسهتس ا یرکب یدلوا هاشداب هنس قرق(سحاوت ) هن رو كاله

 قرق ر درا ڈا تیاور یخد ساوب عسا ردڈعا ممرو رمعت ىسدقملا تبن

 -(وهایصما )یلغوا هن رب بودناتافو هدزکسنوا زود نکا هدنشا ید

 نکا دنشا ترد یّللا بوأوا هاش داب هنس شب نوا هدتاورر و زوفط ییرکع

 یدلوا هنس یکیا یللا (وهاد رع ) یلغوا هنبریو لوتعم هدد قرف زويد
 درد ارا بودیا هبلغ وب یلغوا هب رزواو ضراع یط رح صرب هودنک
 5 ناسقط زو د نکیا هدنشاب رکس شعلا یدلبا نارذک هلبا تنحو
 ( مالساا هلع سنو )یدلواهاشداب هنس تلا نوا( موب ) یلغوا هنریو تافو

 تودیآ تافو هدشب نوا زوب کس نکا هدنشأب رب قرق ردشلک هدننامز كنو

 (مالسلا هيلع ریه ايعش) یدلوا « اشدان هنسیلانوا ( رحآ )یلیغوا هخ رپ

 نیصر یهاشدای قّتمد هدن-هئس یجندرد تا طار دن. د ایز كنو

 عقاو كنج هلاک ر یرمخ یاعد كربمغس ایءش تودیا دصق هن رزوا كلا

 نکیا هدنشا لا زوتوا هرکص یدلبا عدو عم ن دنرزوا یلاعت هللا ندلوا
 مدآ ارفظمو عاصیداوا (ایقرح) هن ریو یدلوا توف هدرب زوتوا زو نکس

 نكح تک طه ابا هج لاب و ضرقتم طابسا كولم دنس هنس یا بولوا

 بودیا هدا ز هنس شب یرکی هن رع كنا یلاعت قح هکر رد رایدلوا لخاد
 یهاشداب ه رب رحو یدرب و ربخ هل ودك یر كتفو لوا ی وصخ و

 الا هت ذر هنسارا یرکسع كلا یلاعت قح یدیرو هنب رزوا كلا بیراصم

 راب دتا ل5 یتا هسیک یکیا ندندالواو یدچاق هب ورک امرهن بودا
 لوا هرکص یدبآ شرو رخ مدقم ندنعوقو یحوصخوب ربمغیپ اعش

 .ایقرح تولک هسدق ندناو رارف هنن رلغاط لصوم ندن رهش وند زالناق

 بی راج“ یدنا رجارس كن رو امردا یکسان رب رایدلک دناعا هدنک وا

 هبلغ هب راهو یداوا هاشداب نود>رسا لبخوا هنر هدفدلوا لوتعم

 ر هده هب ودنک فارطا كولم بودا لیص ناش ولع ایقررح هلی



 و
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 یرلندم و یکدایلل یرله رش نو یدیشعاوا ید ترا طلا ه دالا هتسصعا

 ییغواهنرار و نیر دلخ نامارخهدشب شع زویشد بواوا اب هرذنس قرق

 هلذلوا مدآ بناطا ظیلف رظنلا متشلکشلا یدریدلوا هاشداپ ( معیحر)

 لا بودا ج ورخ ندنبکح تحت طس نواو لتحم تكلم ماظن ه دننامز

 یدبا نیما طبس یر و ادومب طس یر هک یدلاق طیس یکیا طوف هدتتلا

 ردرادورعهوند طابسا كولم هکیداوا ادب رلهاشداب هنب رارزوا طاساراسو

 نایلس دالوا ه دانان لاا ون ی دلوا رسم هنسو شتلا زویکا لاحو

 هدنسهلمم جراوخو فارطا لولمراس طابسالولم و ه دنس باشم مالا ءافلخ

 دالوا تولما قرت هراس یرغو هنفرط یاسا داش نا لا
 نودرفهد هنس یش ندن طاع كمەبحررلب داوا رادیاب هدسدقلا تسدواد

 لاوما نالق تارم ندنايله ترمضح ںودا مو قا ڈش نالوا صم

 لاح لبع مح ر یدنک هسالو ۾ بولیکحو یداباتراغو بهنیاوار

 بودا ددجو ریمعت ن رهسش هللاو ی دلیق رو هداب ز ی تدب بولاق
 یدعور قرد نس رد لوا یدالوا كکرا نک مرکب ادعام ندررو

 ( ایفا) لضوا هنر و تاقو هدیکیا ناسفط زویسشب بولوا هنس ید نوا

 نوا ی دمو ازا یا ردشلوا دسر قرق (اسا ) لغوا هدعب هنس چوآ

 لیغوا هنر و تافو هدتلازوتوا زو تلا رد و رح جد قلوا هنس ت رد

 تاناسو یکتا یدروسس نئطلس هنس شا ییرکب ( ط اف اشوهد) نالوا

 داع هرکص بواک هدننامز تا ربمغب سایلا هکر د را تعب ردو رم جد

 مارکا تباق هلیارسا یب ءالع بولوا مدآ اصر رو زم یدنلوا عقر

 هنن رزوا هلا ES مظع یرلضء ندند الوا صیع یدردیا تانعو

 هنسارا كرلنا یلاعت قح نکل یدقح هکنج هلرانا ط اف اشوهد هللا یرلاک

 هدیرلذد> اق هب ورک ناشیرو مرهنمو رلب دتا كج هلا یر رب بودخارپ هنتفرب

 تافو هد ر شا زوبتلا یدلک هسدق بودا عج عاف رفاو ط اف اشوہد

 شا زوتلا نکا هدنشاقرق بولوا هنس زکس ( ماروره) یلغوا هنیرو

 رد ورم جد سا زوهوا یدلوا ( وهازحا) ییغوا هنرو تاتو هدزوفط
 هاش دار هدعب بواوا لوتعم هدتاور صعءب و تاو هدعب بولوا هنس يک

 نایلس هدنف ماناو یدسابا روهظ ترف هدنسارا لینارمساوتب هلسعملوا
 یدلبا تعوکح تروع هرحاسر, مان ( وعایلنع ) ندنسیراوج مالسلا هلع
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 ی ندب داوا هجوم هدابز سان بول .هرط د واد ترضحو رلردءا

 و طر دواد ترضح یدانا دصق هنن رالتد هعفد چاق رب بوذیا دد

 ی ند را.>او هنمک نولاط هرکص رابدلوا هرزوا زاربحا بوحاق

 هتس هعنش لاءا صعب یدو دصق ءوس یک ودا هد واد رک لف

 ترفغم یناتس هلبایسل واد هش هدنز وب كنج ندقح هاکرد بواوا مدان

 نودا راح هلا ییسلاهاو رفس هر ز وا نیطلف هلکغا اجر ا
 دیهش هد رخ اوا سد ناسعط ز ورد هد هک ر ۰ لوا یدال واو یدنک

 تیاور هنس قرق هداماک بواوا هنس یکیا حالا ىلع یتنطلس رلیدا وا

 ٠ هدمب( لا همه لعایلاعت هاو )زدراو شح اف نوا هدر لارا ردوا

 هنس چ وا تشوب شبا یلضوا كنولاط طس رپ نوا بواوا قرفتم طاسا
 دواد ) هت ررژ وا ب وا وا د رفتم ادوهب طس قا یدل وا هاشداب

 نو رعاب ن دلوع نی اشیا یرا ردب عدل وا هاشدا ( مالساا هبلع

 ن ادومم ن صراف ن نو رصح ن ماد ی ترا ی ن نوشح نا

 هللا تاولص )را دا رعشلا لیلق ولزوک كوك رص ردهالسلا هلع نود

 لتقف بولوا نوع دواد ترضح هدق دنلوا لف تولاط ( هیلعو تن ىلع

 ناشو عج « دنرلمکح تحت طابسا هلج ه دعب ی دشا تدا هلحم یتیدنلوا
 رلید روی مح رل الو قوج بودا را رقس ها رطا ی داوا یل اع ی رل رش

 یرالغوا نالوا ن دنزف كنولاط قل وا لاب هپ هنس شعلا یرلش رش نس

 تدع یدروس تدوع هتکلم دواد ترضح هت نودنا لستق ینا یس ر

 كن اس وم تافو جرات بولوا هنس شع یرارعو هنس قرق یرلتطاس

 تدصو هنا لس ترضح یرلمرکم دلو ینطاس هدنشب ز وتوا زوینب

 نیسیعل هن نخ چاقرب هنفراصمو تراشا ن رام روم ممعت یسدعلا تاب و

 ییا نوا ( مالا هیلع ناعلس) راب داوا نانطاراد مزاع رودنک بوروج
 هرزوا یییدلوا قطان مرک باک بوروب سولج هتتطاس رب مس هدنشا

 شبت هلا یزد بک ردلکد شارپ و هب هسوکرب کاله ناب رر و هراودنک
 ولحاکن زویج وا هکر رید بولوا حاکللارشکو ردد ر ارغ قوج بوروی
 یرهصق نالوا هلا سلب ترض > ید ا راو یراه راج زوے دو یرانواخ
 تولوا روهذم سا تدوع هن توعیح ندنرللا كالم هد هلو تدعو

۳۹ 

 یی ی ی aiia Aaa دی یا تب ی کت ی نا
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 کرد یک ؟ و ردنغام را نیطسلق ر لوا یدید ردندزب هس ردآ یص

 كج ترد کک کیدلاق مدآ زا كل د-محا ند رنا سد ردند را رهن

 هرکص ندنرلکد ی وص راب د اص وص رانا ند وص لوا یدیا مدآ
 تایل م زب لیارمساوش هلغلوا یحاص دیدش ساب رابداوا قالغ هت ولاح

 طقف هدننا كنولاط ارد ورک تود ردقو زققاط کک هلبا یرکسعو
 ترضخ یدلاو مدآ هدنسارا یرک 4 "نوا ز ویحوا هک ددع ردب لها

 ندنسهلج دواد یدبا راو للغوا چوا نوا هاو هلی رانا یردب دواد
 هدورک نوا لا راضحا ماعط بوح توا یا هل-فلوا نسلا رخص
 زون و رب هل ولاط رب رب یربغ هدخاور رب و لع وتعمایدآ راز

 هک د درد وک ر وخر ند ر وتویدبا راو ن ره د هدنکا هکد ردن وک

 E TE یاهو a ط نم هرببشج لوا رایشوب
 هدق دئاوا عضو هنر ز وا یان كنا نهد نا وا رر لق

 هنا زون ویو ر ر وط یک جان هدنشاب و مشط ند ز ون وب بو اا
 یدتا هب رجت بودا عج یلارساوتب تولاط سپ رر دلوط مامت هدک د رک
 هدل و نڪ ر واک رايد ر وتک ید واد ت رطح یدک یه هنن رپ

 یرانادواد رابدید هلا لتقیتولاج هلم زب ولآ یزب دوادا هب ودنک شاط چوا

 م هديا ار >ا ;FA بور و اکا یعزق هس ر دیا تر ےک ره

 ر ودنک یدک و هدنا رلت اما كجك یرلترمضح دواد یا شعد

 یدلاراط ر ونت هدنرکد رک هر وت ريدا ول زوک لوک یراصو ولع] هتسخ

 لانحرف لینارمسا و و تولاط یدریدا وط حا ی راغب رش ندب ماتو
 ی رلت رضح دواد هدقدنلغا فص رابدیر و یرغوط هت ولاح بول وا

 كن ولاح یدنآ بوب وق هنناص یرلشاط لوا یدقیج هنادیم هلا توااح
 تسار دیک ره د یدعیح ندنساهق ںواک تسار هنسارا یز کک کا

 یرکسعو لوتقم تولاج سد یدلبا اله بوک ندا ررپ هيا یدلک

 هن راترضح دواد یتب زقو یدنود وربک ار وصنم ت ولاط بولوا مزرهنم
 و وا یراف رش رع تقو لوا یدلبا ارجا هدشالو نک تورو
 هدنشاب ییا یللا بود تافو یرلتر تح ےل وا كلذ دعب یدا هس

 نفدهدنحا AT دا رفو هحوت هن رز وا لیاساوش هلکع | تافو
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 1 هلن وب هدلماک یدلىا ن نیو هاشداب هنرارزوا هاش ون 5 هلا ههلآ

) A^ ( 

 یتولاط هرزوا رلنا سد یدرونلوا قالطا :اضقو ماکح هل نروک

 لاونمو هد هجرت ر اد رمهنداوب هدرصت نالو ا رکذ رد دعا هاش دا

 هلا (خاراب) N٠ (دوهآ) ٤۰ (لنوئوا) ید یر کی د (هزوح) هک رد هرزوا

 i اح) ۲۴(الوت ) ۴( یبا) ( نوع دج )۶ ۰ هیدن (یارو و) ییرش
 ۶۰ )لو )۰ ( یلا)۲۰(نوسعاس) ۸ (نودنآ)۷ (واسهرآ )1(هتفج)

 * ےب كولم نالوا دواد ینب )مر ا رد «رزوا قلوا هتس

 سدق یراکالاراد بواوا هسیک رفن چ وا یمرکیرد «دنرارکد لارا

 روهظ هدنحوا ناسفط زوترد كعالسلا هيلع یسوم تافو رات ردف رش

 ردشلوا هنس تلا زویشب یراکلم تدعو ضرفنم هدنناسط زو زوعطو

 7 7 یردبو لواش ی جس ر هکر د ( تولاط ) بر لا ا

 وتب ن نيماض ن شیا ن حنا نب فرط نرارص ن لا 1ان شرق
 اوس دوخا ناب وج بویلوا ندل- ۳ ی : نایعا تولاط ردم اللا هیاع

 یراج هرم لس وع سا بودا عياض نر اج نوکرب ید عاید دوخا

 ترا شا یراترضح لی ومشا سد یدلک هنساجر رخی اعد نوجا قاوب

 : ندک ولم دالوا تولاطو هضراعء هل وعسا لیارسا ون سد رد روک ذم
 3 لی وا رلیدید ۲ هدا عابنا کا زب E حد یهاجو لام تولوا

 صوصخو یدروب ودردشعا افطصاو راتخا هغلهاشدار یا ی ءا قح

 كلم تا كلا مالسلا هيلع لب وا هللا ی رلغا تلط تبآرب ن وعا
 هرس یس هی كنتاک ورم نورهو یس وم لاو هنیکسهدنحماو توات هکر دلوا

 هداتقو هلغ نمد بواوا یشا یدک هنادرب هیکسیدیدرروتک_اکلمینارواک

 ۰ لسغهدناكلا انا بولق هک یدیانکانوتلا رب هک ربد یک و یدر دیاهع
 کیدا راو جد ح اولا هدو اطو ردشءد یش یربغ ید یک یدرونوا

 و یس وم یاصع تاک وز دیش یدا ند دجرب زو توقاو وجا

 ی وات لوا ضرالاوءاعسلا ن نیب اران مارک کت الم لصاطاو ید ا حاولا

 لها یتوبات وب ید را ردا اشا٤ قلخ ا

 سد | یدیشلاق هدنرللایرب ند دنس چ اقرب ار ااا ارسا و نیط اف

  هیارخ هجس هلا مدآ كي نا کسو تعاطا هت ولاط ههارکلا عمل تار ساون

  یزس یلاعت هللا هکیدید هرلنا تولاط هدن رلقدارغ وا هغامربارپ رایدقیج
 ۳ ۱ مک رھ و رداکد ندزپ هسرصا ما ره فا رشا ناما لاق ام راوب
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E SAEیاب زویحوا بولو! مک اح ہنس یکیا یمرکب  
 یلاعت هللا هلا یرل-عا باکترا یصاعم هن هرکص یدلوا توف هدحوا

 بواوا ن دطول دالوا ھه ےاطوب هک یدلبا طیلست ییوع ون هنب رارزوا

 رانا هنس نکس نوا یدیا هسوک مان اوطتوما یراه اش داب تقو لوا

 هلاغتسا ند نان یک هرکصادراک دعا طلدد د رارزوا لراراوت

 دسر ب مان ( یشرطا فی ) نداشنم طبس هدرب قرق زویچوا هلیا یرلقی
 نرارشو لتق نزد. عن ندنوع ون بولوا مکاح هش رزوا لیارمما وب

EAEید قرف زویسحوا ہرکصذ د ہنس لا یدا عدد ندنرزوا  

 زویچواوتموکح هنسیدب (نصبا) ندادوهب طبس هن ر وتافوهدنرخا وا

 طس هدعا هتسنوا ( نولاء) ندنولب زطیس هن ر بوډا تافوهدنرد ی الا

 هدیکنا شک زویحواو تموکح هنسرکس لاله ن (نودبع ) ندعارفا

 هرلنا نیطاف لها هلییسح یراک امها هنایصع هن هد ہل ی دتا تاقو

 ندنود طبس هلا یرلعا هزاختسا ندیلاعد قح هدعب یدلوا طلسم ها قرد

 یوق مظع كنوب ی دلوا عاق « دیکیا نوا زویترد هسوک رب مان ( نوشت )
 شروما هنس ی رکو مهد یییطساف لها ر دقورعم ود رابج نوم تولوا

 نودیا رسا یدو سس هلع نیط_سلق لها هنن هرکصتد ردت لیارسا
 نوحسعت یا سلوآ انس هرزوا لرد هتک رب دتا لاخدا هنر هسک

 نانو هلو 9 هتسلک هکیدتا كب رح هل وا توشیاب هراکرد

 بواوا هدنرخاوا کیا زوئوا زوتردیتانو هلهحوا وا رلدلاق هدتنلاموفرب کا

 نارع نی نوراه نی نومراثنا هدیکاقرق زویرد رلیدلّق رسک اح هنس نوا
 ییصا كنطفل نهاک هد ربع تغا یدلوا مکاح ( نهاکلا ىلاع ) ندندالوا

 هنس قرق یتدم بولرا مدآ اصر ردکعد ماما یسانعم بولوا نهوک

 مان ولیشم هدسوف سدق هدنس هتسادتا كنو رد هنس کس ناسعطیرعو

 داول مالساا هلع دواد ه دئس هنس یوا یمرک. و رم لیوعت هد هب رق

 دنسرپ نواربمغب ( لیوع) هیریو تافو هدیکبا ناسکس زوترد رد رلشّعا

 توبن رد شل وا ماس# هدرلنوب یماکح یکلوا كلیارسا ونب بوساوا مکاح

 یدیا قرق تقو لوا یرلفب رش نس ب واوبعوقو هد هتسرپ یرلتم وکحو
 نراعا بص هاشدابرپ هنرارزوا بت ونب هدن »هنس یجشرب نوا

 نزروما یدبا شمالوا ءاشدا هسیک هکک هتفو لوا ارز رلیدعا اجر
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Eهکربد یک ور دس ت3ا ریڈ هر رج لوا هکرید ی ید نام  

 یمیکو ی دیا ندندالوا قع»ا ن صحو یهاشداب نهدا ناشوک

 لوق هب ودذک هنسرکس یلیارسساوتت لاح همهب یدبا ندندالوا طوا هکر د

 مان لایشثع اا كيالاک رلیدتا بلط دادم ند یل عن قح هرکص یدعا
 كاا ر ی ا کا هن رارزوا لیارمسا و یا یدیاراو یشادنرفرپ

 ` ولادت هاش یغکبا ىلا ك تیپ ود تافو یرالوا صحالخ ندالا ناشوک

 هرکصندک دا تموکح هن رزوارلنا هنس نکس ناشوکارپ زر دشلوا

 ا هدلماک یدل وا عاق راق نر( ل اڪ )رو ضن دادوهب طبس

 ندنرزوا لیارمسا یتب بواوا مدآ  اصرب رد ورم هرزوا قلوا لږبتع

 هرکصادتموکح هنس ق رق ی دتنا هلازا نس هعیطق كنه اشداپ هر زج

 ۱3۳۳۱ قد رخاوا یم هتس یا ناتسفط كن اسوم تافو
 ىلاعت ها سد رایدب اط هرات بو دااغوح یت ایصع لس ہا ون هناخو

 هد هه ضد هک نواذع یهاشداب بام ندطول دالوا هن رزوارادا
 هرکهندک دا قضا و داعتسا هنسرکس نوا یدتاطرلسآ ردشعو د نول

 کاخ( دوها ) ندنیمایث طبس هد هنس یوا زو ند اس وم تاقو

 ردروک دمو د نوهآهدلماک یدلبا صاح ندا كلا للارساون بولوا
 نوف هدناسعطزو کل اس وم تافو ے رات A E ناسکس

 زوب ب واوا کاح نا صقل ن د هنسرب سونع ن ( ر اک ) هن رپ و
 ۱۳۱ ل ا دد یدلوا توف هدر ناسقط
 ا مان سفان ا ل ضعبو نیبان ندماتش كوام هنی زرزوا ىلاعت
 زویکبا كنافو حران یدتا لوق یرلنا هر ودنک هنس یمرکب تودا طاس

 ۱ (ارود ( هلا دیک مان( خاراب)دوخاب ( قاراب ( ندیلا هه ط.س هدنرب نوا

 كالا رساون هنسقرفورهذ یسانو روهط تروعرب مان هیدن (اروب )هد دوخاب

 لیارساوتب هن بواوا ما ه درب یللا زویکیا یرلتدم رل,دتا ربدت نیروما

 دن رارزوا هدندم لوا بولاق زس ردم هن س یدب هلا یرا۶ا لیم هایصع

 (نوعذک ) هدزکس للا زویکیا یدعا طاس یرلنتشد نالوا ندنیدء لها

 روما ردت هنس ق رقو لتق نی رلذدو روېظ شاوب ن( نوعدج) دوخ اب
 ۱۳۱ دخ رو تاوو ءدرکب نا فط زویکیا تولوا لوق ددنراتند

 ندنطس رحوسشب هنیر و تافو هدر زویچوا بولوا هنس چوا (اعآ)

N TF تا ی OT e و 
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 هرگصذدودنک و هكا لب و کا یتکرب هکات هیلما عضو هت ر زوا ئ دن

 شب رب قح ما یوم ترظح و ماخ هلعازتسا و
 یرل_ٌبص وو نفد عشو ترضح « درلةد ر وب تاش رو یداووسک

 ک اح ھن رزوا لس ارساوسنب بو دبا بايغا نف رش ربق هرز وا
 نوکز و وا هد اورر و چ وا ه دهب الا لب ارسا وشو یمل وا

 بودا لاحرا نوک یوا ا یس هنس یسوم تافو هرکنص) دل ۵

 هک هک نکا ردندرا یا دل ردق ارا هک ه دروغ هع رمش راد داک هب هعلر مس

 هرلنر ولوک ق داهش قو دنص مالسلا هلع عشول رس رد دم ه وب لو

 هدنشا تداهش قودنص را دوق هن راک كخاامرا بوروت؟ یدتا رها

 لیارمساونب یدایحار بروط نکراقا قامزا س ردقودنهنالوا حاولا

 هدعد ی دلش اب دعا ل وال اک ق اه را ھ٥ دنرک دا رو ی هلا

 هک یدتبا رها هل ارمساوتیو یدتتنا هرص اح ییا ر بولک عش وب ترضح

 نود یک ل بو .دیا هلل وا زا ۵-با ق اوط یب هعساق درک گرا نوک ره

 یدریدلوطیرلقدنخ توا وا مدهنم راود بر ردا فاوط حاصلا لع

 تالذ دمدرابدروک ن یتسیلاهاو چ هللا فیس ی ةءاق لارا و

 ماظعكفسوب ترضح بولک هع یییدلناص فس و نرمضح هدسلپات

lı»ن دلت یسوم ت ردح ام دغم ا هک دا نفد ه دنا نس هکر  

 هرکص ب ول اق هدنراناب هنس قرقو شم روتک هه ھکس هل ب وراقیح
 دم اش تل اغ م ENE عشوب ی دی | مسن عشو ت اخ

 ر دق هنس زکس ی رک و ی دلبا ناو لاج هق ارطا توا وا كلام

 هدتاور ضعاو یدالوا نفد هدسراحرفک تورو تافو هرکصت دتهوکح

 ردلاعحا قوا لقنهرکصو نفد هدلا لوا رد هرزوا قلوا نوفدم هدهرعم

 ن نور اه نب رارم]ا ن ( ساعی ) هدعب ر دشلوا اب هوا زوب یرارګ

 لت وتوا یعسا ی دنک زلضعب ور رع یعسا یس اب ابراضءب ی دلوا نارع

 ی داوا اف وب ی ( بالاک ) هده ر دعا تاور هنس قرد ندمو

 هدتدب رانا پالاکو ی دیا ن دادو طیس روب نح ی دیا ماما ساف

 هرزوا فعض یتموکح هدنرانب لینارماوت كن_سکیاوب ی دردبا تموکح
 هرکص تواوا رارقر هرژوا لاح لوا هئس یدب نوا لیارمساوت ردشلوا
 یهاشداب هر رج هغ رزوا رثا لا دت قح هلا یرلعا نافغطو نایصع



CTE ( 

 لوا هقبقلا ین رایدارغوا هی الب هن وکرهو راپدلوا باب رفظ هب رغ ما
 یک مالعاو مارها هنفیدلوا یرلتبس انم هللا هبل اح ور یاوق كندع اط
 هب رمش توقرکلاب ران لوا ار زردا تلالد یررا نالوا هدرنصء "یلاوح

 OR REE HE هم عنا هر ولع ھے احور ی اوو بول وا ها

 فرح شب هدنرا رک ذ لی ارسا ینب كلولمو ماکح ( هلکیع> وا )

 ةاضق هرلناهکر د هدن اب یاکحیاواكرلنا ( فرح یاوا )رد هغ رزوا

 دن ر زوا لعامساون هرکصندت افو مالا هيلع یسوم رولنب د ید

 تولاطات ی دیاراو یرثک اح هدنم اعم هاش داب تولوا بصا هاش داب

 هدرصتخح رولوا نایب هدنعب مک دت ردرلثا وا هرزوا لاو لد هن روهظ

 سدعلا تد یرلتموکحراد بولرا رن زکس نوارلنا هرزوا ییردنلوا رکذ

 هستم یجترکس ینعاژوب س كس جوا كطوبه یراتموکح ء؛ادعاو

 شعلاز وبح وا ك تر د یراهتاو قف و یافو كاس وم ترضح

 ل ول ءو م اکح هکرب د هد رصت د وم كل« ر د-ثلوا یس دنس یا

 ار ز ر دسلوا عفاو طاع ق وح ه در ES ع 1

 ردلکشع ی ندنعیدلوا هلا هن ارمع تفل یرلعءاو و مدد یر دهع

 هنس ر هلل وا هر ز وا ت تفل ام دن رب رب را ریست ہک : دروڪ ه دنور و

 نات کک ترد یرک هدنلا كنس ES a یدلوا لصاح داععا

 هب ی رع كد هنآ و بول وا هللا هن اربع تغار در اوت ه دن رلت ا بول وا

 هدلاوحا لارا تب ءاضق ندنحا كرلءاک لوا ن ی دیا شم اوا لقت

 بولوب هکر فراع هبیب یعوهب هي اریع تغلو كرادن یرفسییا نالوا
 یرلتلوا ره اظ حص دغا بو دا راضحا هنعس جوا هلکناو مدنوقوا

 م داب | طض ینس هبت یر دقت اک رطاو فو را بس یرلعاورب ر
 مهسا ر شخلوا هج رتن دتل نیطال هکمر د ن یدلوا ما یالک د قم کال
 هرزوا طض كدآربهب قولوءهدنفوب ید دعوا نون منو

 ه رکص دم السلا هيلع یس وم هک هلوا م ولعم ىدا )م دلبا قاحلا هب 5

 دوه گن عاماش الان نول ) عش و ( نالوا ا هب رزوا لج اشا وقت

 نب فس وب نعارفان اغب رم ن فسا ر نب لات نب نڪا نب نادنک نا
 لاعت هللا هدنراق دلوارمضتح مالساهیاعیسوم هکردم السلا هيلع بوقعف

 یتلاو ید هد رزواو لاخ دا هزامز + یون ن عشوب هک یدتنا اکا 1
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 مرو ل دلبا لط هرلنا نس ردرارحادالوا ر داکد رود ڭنہرلنآ سموق

 ند هبر اع هنن سر بوکج رکبسع رے تخم هلکعا لاسزا ب اوج وبد
 ضارقنا هرصم كولم نالوا ند هقلاعو طبق بودا لتق یسوق هرکص

 رب بسا نکو دلیدو لق نک و دلید ن درصم ل اهارص» تع یدلک

 هل وارصم ضرا هنس قرف ی د کک بودا ترور هیلکاب یکلاعو

 هنن رلعالو هش و ق ال طا یرمصع لها رمن تح هدءب ی دلاق بارخ

 یرب ن دن امز لو! ی دتا بصن لاو ر ندنف رط هن را رزواو لاسرا
 فرتصتف ی راتلاو كس ف كول هضم« نام زرب تلخ دست درو رم

 كلام حد هرتص» هلکعا هلع هتصرف یار دک ا 2 ی واوا
 نانو ةا اطب نام زر هرکصندردنکسا ی دتا بصن لاو ندنفرطو

 هالو نالوا ن دن رلفرطو لاغتنا هب هرمص ایق هرکص بول اق هدنفرصت

 رسصمو هبلغ هب هرسصارق ناورش ولا یر کک هرکص ی داوا هدنط,م

 دلع هسرف كول درت 5ا لدرک هدعب یدتا بصن لارو ی دلا یاشو

 یدک بو دا بصا لاو هضم یمقوقعو یدلآ ورک ه.ش هدکدا

 ید هدا هرصا. هعک و: هخ مالسا لهااتو یدرولوا هد هب رد سا

 لاو ن دنفرط ید كنسسیکیاو هدنیب سرف هلی م ور مصم هکر د راضعب
 رمصم لها هرکم ید راز دیا فرصت ی واال اتشالالع ب ولوا

 مورو راب در اقیج ندرمصم نس دق اط سرف بو دیا قافلا هلی مور
 لرصم هدماالا عدق هک ن واوا مولعم ( هلکلیذ ) ی دلوب لالقتا
 ییاعصا هب رغ مولعو تن اهکو  تمگحوهضان رع سوفت یسلاهاو كولم

 ی ابن احور كيکاوک ن الوا ن دعاوئو تار اس مدآر بول وا رامدآ

 هك دلو ارداق هنعارتخ ا بیایرمغ جدو حاورا لا زسا بو دیاری ت

 هنب رزوا یرلنعهد یخدرلنا دادعسا ندرانا قارطا كولم یدررغا هاشداب

 رک لخ دم قحا نا نینح ید رار دیا دادما هلا تا اح ور طلت

 دار التسا هن رزوا تل ام هلج رصم كولمرکا هکر دشعد هدنحرش
 لدع تراثا یر دارم كرلتا نکل ید نلوا دعب ند را ودنکر له شا

 داف هل ازاو دابعاا ىلع وسط تلقو ف ارطاو دالب تر اعو فاصناو

 ها: رصء بويعا یدصت ن دنفیدا وا نارحلا عیج عسم ربطا بلطو

 هر ودنک بولواربقح هلا یرلغا تعاضا یکح هرکص یدرردا تعانق



( ۲۸۲ ) 

 كلا تول وارو هش هدفانک او فارطا بی مسلط وب سد رارارغ وا

 ی را هح و رصد ناوسلو یدم هدا دص ۶ و هو هی ندنفوخ

 2 وز سفت بودادازا ن 4 لوک ی بوم هدا رص هرکصندددلوا ق رغ

 هر ز وا كما عو رش هشیارب هجق دل وا یرلنذا بوراو هنس همان یمکو
 رلتر وع ر وما هلج كلذ ىلع ان بورواضر یخدرلنا رابد ریدتا طرش

 ندرب اک دالوا هرکصت دک دا تموکح هس ی رکن هک ولد یدلوا هدالا

 ید لوا یدتنا هاشداب یتا هلکعم: تیکی رب مان سوطاب ی (نوکرد )
 «کولد كد ه هنس زو ردات هدنرلنامز كفالخاو كلوب یدلبا تکرحلزوک

 هرکص یدلوا ظوفحمو نوصء ںدنع“د رصم تیالو هلا یرییدتكن هرحاس
 ( یال ) یشادنرقهد! تدرب ( سدوپ )یلغوا هن ر و لاله نوکرد

 (سرامسا ) یلیغوا ۳ امن ر ) یشادنرق رکید هن هرکص هنسچوا

 ندفارشاو لتق و عاخ یناو عمح ناخ هلکُعا امد توی تاولوا
 هنس ق رق ین دعرلبدتا هاشداب یب رح رب مان لیکانم نب ( سط ولب )

 ( هل وب ) یلغوا هدب ( لیک انه ) یشادنرق هدعب (ش ولام ) هن رب بواوا
 ور وسک ام لکم بودا رسا یهاشدا سدق یدلوا هنس ییرکد زوب

 نایغط ردو و شلوا كلام هد الب ردو و هرکصادن وعرف رد و جارغا

 ( سونم ) یلغوا هن رر و كاله ب وصاب ی ودنک یتا بودیا رب و
 یشادن رق هدد هن شعلا ( هروق رد ) لغ وا هک اله دهد نام زاب

 ینرطرب كرعسا تب نالوا یسهدرکان كنهرود هدناامز بواوا ( ساقل )

 یکاوا ها راتعهد مرج الفرلب دم هلوا ر داق هنح الصا ی دلوا مده ثم

 سصل تن هکاتقویدلوانامزرب (سموق)یلغوا هک الهدمب یدلاق یر هلدت

 یدرو )وکلا تودیارتسا 1 ارساون و ب رخ ىسدقملا تاب تولک

 قي ارسا یب » یاباع ید بار > هسلا الا یدل اق هدایلبا یرلتمضحایمرا

 رافغتساو هب و ر هر یلاعد قحو تعاقا هدلع لوا هرلنا ایهرارلیدل وا عج هاب

 دسرپ دتشلا رہے تخم بويعا اعصا ی درود ۵ بلت نوحا یرلعا

 ایمرا هک دنحره رایدد زرەدا اعلا هنهاًسداب رصم بوراو راز ی هلج

 حعا وید رداوقا ند هل ج قانع كنب رلترضح یلاعا ق ی رلترضح

 هعأن هود رص تک راب دراو هرصع بويل وا دنهدوس یدلیادنو

 ۍدد نس هدا لاسرا هرفرط یرلناردراو رعد عراد مر هدکنا بوزاب
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 هرب و ریکتم ره هرکص نولوا عسل هنعا رد هلا یس لوا ناعرد یحوع

 لصالا ین یظةلن وع رفهک رد روک دعهدلب زا لاعمرا رد یدتا واقالطا

 ل ولمو یرسک هس رف كولم ردبقل ر وتلوا قالطا هنهاشدا طبق و هّقااع

 كءالسلا هباعیسوم یک ينبدلوا بقل یش هبرهشح كولمو رص.3 همور

 ٹاک اله كس دز وع رف رلنه.ک قا وا برق یراروهظ تق و

 یاضق نوعلم لوا هلا یرلعد ردعح هلوا هدنلا كد وا ومر ندانارسا ون

 مند یجاکن هدن رب لیارمسا ون بوش ود هداف رکف هدا یفد كنيهلا
 نآرف ییصفت كن هصق ےک ہت یدلغاب کا لتق یرلء وصعم نخوطو

 كلا هلاعر یب اس وم ترمعح للاعت قح هکر دوب یلاجا ) رد روک ذم هدع رک

 هندم نوشود هفوخ دلکعا لت ی یطقر هرکص بودا تار هدنرڪح

 یدلبا لاسرا هلوعرف هللا یر ردارب یرلنا یلاعت قح هرکص یدروب راز

 با رصس بولا هغل هرطسم یرلنا نوع رفهدنرلقد روی تلاسرغابت بوک
 هدهاشم یهرهاب تازحم هرهس یدتا عج یر رحاس نها هلاقمو ماهتا

 هلا قح ما یسوح ترض> هرکص رایدت | هدیعس هب یلاعت هللا هدن لک دا

 نوعرفو یدشود هن ها نوعرف یدقیح ندرصع بواا لی ارس

 سب یدلوب تاج هلالیارمسا ون یسوم ترمضح بوا واق رغیدونجو

 یوم دعا وماوک هدرهش بولوا اله هلا قیرطلوا ی
 قافلا ىلع بواوا عج هری رب یرانوناخ نایعا م رج الف یدلاق مدآ زارب

 ااا هاشداب هنر رز وا یتروع هلقاعرب هدنشا شاز و مان ( هکوادا)
 دلور وس هتفارطا كالو لاب ندنف وخ ك ولم نالوا هدفارطا
 لوا رد ثل وا ماقهدآ قلا یسانب ید وق راظفحص رب رب بوکح اخر

 هدعب رد راو یساناش صحت هددیعص بواوا فورعم و د ز وگ رادج روس

 رلرحاس هلج هک ی دتا داد ا یر وک و حاسر هدئمان هرودن : هک واد

 هدنس هتروا كن رهش فنم هر ودل ید ر ردنا 2 السا ن رعسو مظتاکا

 ید ا راو یسوبق ترد رولیحا هپ هه! زا تامج یدتا ان تدر ندشاط

 هک یدید 4 هک وأدو یدزود یئروص ناسا دکار نایوولتآ هد:ګا كناو

 ینییدلوا كند لوا بوریک هنصا كس وب هسردیا هجوت نعسدرب هکنرزوا

 قد رق قااو كعسک شاپاالتم هلا یتراقح تاکودتسا هلام مقاو هدنمج

 هت صم ل وا یرکسع نمد ل وا یک یرلب رضوقم راقیح ز وکو

 ( ۸1) )لر
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 یدشو دهیارط طا ناخ نوعا بغ ساک بوک هرژوالاحلوا هنسر نوا

 تودنا عفد ها رب دنر یرلنا رلب دابا ماہما یالطود كدا لتقف نسو

 هاشدان سطال یدعا بصذ هاش داپ یلغ وا مان ( سطال ) كع اک .

 ندندالوا اص لو هاو لاسرا ب ودا یساشاب دیعص ییالط قعاوا
 ب ودیا رپسجتو ربکت ساعرال هرکص یدندیاریز و یب هسوگ ر مان قوه
 بویر و تصخر هغهرواط وا هدنرو ضط حین سوگ رب ند مغهئو ندرا:هاک هل

 تذاو روج نوک انوک ځد هداخویدرروغ روطهرز وا قاا نس هلج
 راد رب ند را هصقوبالط یدلوا رفتم ندودنک مات سان ب واق هلکعا

 رف هلبسح قل وا ءاکآ ندن رام هنف رط ود: ڪس كفاخ قڪا وا صتدر 

 یدتا تطاس یاوعدو تقلا هسطال  EYرس هنن رز وا

 جد یتا ب وکچ رکسع ی دنکه رکص ید ز وب « هک د رد وک
 كم راد بویرو الط ید لد نم او مک ودا سال هدقد زوب

 طلا دنع س وق ن (الط)یدلوا لخاد هنب رهش فنم نالوا هنعارف

 نیرللاوحاو بات رت یسان بتا رم قیا وا هاشداب ب وا وا سطالب یعسآ
 مالساا دلع یسوم ن وعرف یتا طف هکر د هک لواوب یدلیق تاعار

 كلا رثا لهاو راړد رد دندال وا نوعا دوخ اناصوراردبارک ذهرزوا قلوا
 ندندالوا نوعا دوخااص بوبد ردندهقلاعو بعصم یساایو دیلو یعما
 تودنا اعدا نسل وا ندراسنح ودنک هسا طق ر ردا راکنا یتفیدلوا

 هاشدا زرد | لالدتسا هللا یساوا لام هیلکلاب هنف رطو نیدتم هللا یرلد

 * نیئیعاا لهشا والافص نوزواور بصق یسودنک یدلبا رب زوینأاماه قولوا

 بودناتکر ح لزوک سانلانیبیدیا فی رجلاب وطر كچوکی زوک لوصو *
 هنس مرکب ز وتلا یدلوا ربع نامز ق وج یدتا لدعو د وج را ها
 شادو شاب هدنامز ردق و ردشلوا ضرفتم نرف جوا هدو بولوا ر

 هبش رفا هلبا صم یدردیا تدوع ن امز ره یکلتکی بویم روک ی سی رغا
 __ بودا لاسرا نرامدآ دم هفارطاو یدلوا كلام هدالب نالوا هدنسارا

 ا شلاق ام کیا دعتسم هتسارحو تعازز
 » ید ر ر وا شو كنسالاو تالو لوا هد ردت یییدلو بو ردا

 47 هران د ردج واو نوع رف یګلد و هر وک هراتد د ید هئعارف و

 نوع ذو فس وب نوع رفو مهارا نوعرف رل.د ر ڈرا ردیکحوا هروک
4 
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 یسهنادره زوب راق هکرد روک هدکد رکر هشرابدید رد هم رد ر ید روص

 یدتح هرشط بود زل وا راک العا ندن و هب ودنک ودنک هب هلا ز رب

 ب وشوا هنسشاب قلخ كج رک هفناص هرهش بولاز وہ راق وب رو
 بوتاص هی هر ینا یدااق زوپ راقرب ظقف رابدتبا اما هلج ی رز وب راق
 ردق و م اح هد رهش و ردن ل اوحا و و یدیج یس هب ام رس هله

 نالوا یر زوردا وة هنسافصو قوذ ر اشداب مزب كحدا لاوس ود

 یدیقت هللا سان ر وها بويل وا یر کد یرمغ ندلام عج ید كل هک

 نور وتک تیمو ید روط وا هتاتسرا نم توراو اط نامه رلیدید ردقوت

 قاخ نام زر هرز وا لاحو یدلشاب هغلا هجا رشا ند رلدیا دا رم د

 بولوا لاله یرق كهاشداب نوکرب ىدا ضرعت هسی رب اکا بویلقح
 رد زو هاشداب وب مدآ یدتس دا نس دو توراو او اط هدنراک دروتک هنفد

 نس ردا نوا یب ها هسا ی رق هاشداب اط راب ,دید ر وا یا ندن وب

 توراویدهیح هزوب بورت را ی E وس هنا هل فن رح ول هب یدید
 هدک دتا لاوس ود شع | ےک فب رح ول رابدتا مالعا ههاشدا ر یلاوحا

 باوج واد ن ر دا نفد هک ا هجا رشا وا ره ردناوما لماع

 نس مدآبودرونک یی ودنکه دک دید مت یدروصهن رب زوهاشداب راددرپو
Eی  EAمالعا ههاشدا یس هصق ز ول راق ندبا  

 هک روضح نب بولوا راد ربخ نس هکمدتا نوعا كلا یاو ن تودآ

 هليا مالعا یتلاوحا كکتال واکس هدک دا لاوس ییفیک و نس هد رونک

 راد ندیلفع ت اوخ یهاشداب هلا ررر لد رب دن ول بود مدا اد

 سانلا نیب یدتیا رب زو هن رب یرونعو لق ییریزو هاشداب سب یدلبا
 ررهش هک بوشاطرح هدننامز كعساک وب و ردشعا تعوکح لز وک

 هلبا یرلتا تناکش ندلیارسا و یسهقناط طیقو یدلبا يازخ رات وکو
 قوح هدنرصعو یدید دنا هلوا رکس رايد هڪ رد زکیدیع زس رانا

 هدنرز وا هکر وطرب هلج زا رده وا عازنخا بام ق وج و ان رل رهش

 یش هدنګا ندمان شنآ هک ن ورفرب و یدیا شلوا شقن بک اوک لاکشا

 لیعسم هیاوه هکج اج زرو ید رواوا ليس هشنآ هکوصر و یدرشب
 AN ےئاک یدنلوا عارمخا تاج رن تک ږک كوب دو یدرواوا

 دا شاب هکم روک یر وما الط بول وا بئاغ هدنر وره هنسرپ ز وتوا



( ۲۷۸ ) 

 توم یان یربغ ندرانوب هد:س مز مارک یاینا( هیاعو اس لع تاواص )

 عج هنرن یلیارساونب قجلوا بیرق یرلتلحر هلتداعس رد قوب شا
 بواواروه هم هدنلارابج نوع هرلناو یدبا هک رف و ای هک رادذروم

 یاب بوراهیح ندرمصم یرلناو نغح هناوا تعا یراترمطح یسوم هدعب

 لقن هج را هلیب نس هک رابع ماظع نامز لوا تور, وربخ نکج هتلیا ه راد

 نراقب رشند یدلیا ما مراد هدنرلق دروب تافویداباتصو هرزواكعا
 نفد هب یرغ باج هللا توارب ندفاص ماخرو ىە هلا یا راهاشداب

 ی دلوا یلوتسم طف هنفرط قرش بواک اخرو بصخ هفرط لوا رلبدعا

 ماظع تفقاع ی داوا نار صاو را دعا لن هنفرط قرش هرک و

 رابدت| عضو هنا تا هلبا ریجثز بوب وق هتوباترب ندرو نیر هک راسم
 هرکصفدتوف مالسلا دیلع فسوب یدلوا قللوب یبرغو قرش بناچ ماقو
 لزوک هدنرانایح یخد مراد راب دا لوق هزودنک یلیارمساونب مصم لها

 لټ نوک رب سپ یدپاط هرات و یدتیا نایغط هرکص بواوا ه رزوا تکرح
 قرغ بواراکزور دیدشر هلا ی را یادت قح نکر دیک هلبا هنیفس هدنرزوا

 ید-اوا ( نادعم) یلغوا هنر را,داوعوب هل جد راثوا هدنناب یدانا

 تواوا نافوطر هدننامز ر دس وز داعم 3 رب كنو طفلا دنع هکر بد ییکآ

 بیعت یرلت رلید) اوج لءارسءاوخ و یدلبا تباصا یررمط هد الب صعب

 ا یرلغا تب اکش رصف لهاا س ید رردبا
 لهاو نکاس هدنآ بودیانیسیعت لګ ر هدنس لق بناج كني رهش

 هنساعوا کلم هدعا ی دتیا هیت نوحما یرا-ءاعا طالتخا هلبا صم

 هاشداب ( مشاک )ییغوا ه رب سد یدلوا باغ یسودنک بودیاتدصو

 ردو ص هرزوا قلوا سماسکا دوخاب سماسفا یعسا طبقلا دنع یدل وا

 هل-ءل وا لاله ی رزو كتساناب هرکص ب ول وا هرزوا لاح نسح هنس یدب

 مکحو نهاک و رحاسو عیصش یدلیا رزو نب رحرب مان الط ندکولم دالوا
 ید راو تعوکحو کالم یادوس هد:عامد بولوا مدآ راد ربخ ندنفرهو

 ر رد ردند هعلاع یک و ندندالوا اص یک و نوعا یک نوجا رولز

 یس كنسلوا رذو كن وب ید رارروک هلیب یک زی زع یبهداب روما هلبا نابر
 ید اق ندیلح روت بولوا لنا هفصایسودنک هکر اردنا تاور هلوکو
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 راد ندنلفغ باوخ قلوا رادربخ ندنلضا بودیشیا نانر بولوا هتسوی

 هءاشدودح بوزوب نی رکسع یبراخ بوراوو یدعا عج نیرکسع بواوا
 E ےل عر الذ دعب بوود هنهاکتخ هن و یدلبا بیقعت او

 هاا هدننرک لر دف لوا رات لها یدلنا رفس هنفرط نرفمو موج

 لولم نالوا« د-فرط لوا ررید ید مدآ رق كب زوب زو فط ب ودنا

 تعاطا ید یسک بولیکح. هف رطرب یک هدنراقدلوا رادربخ ندموسهوب
 یا وغ وج كن هشاط لوا بوراو هناستس رب ر هدعب یدتا دابقناو

 ندرانا بوراو هن را هرب زج قاب یب هدعب یدراعیج بورود ندنراتالو
 رح كر ضخ ارحات بوراو هپ هنج اطرقو هی رفا هرکص یدلآ لام قوح
 لواو رد ه دلح لوا رات ند رقاب هکندلوا لصاو هلسحم یک غلکود همور

 و تي رف ندا هب هریک ضرا ه دعا یدک ها ییعاخ راد

 یدلیا ص دقع بولآلام رادةمرب هدعب هبلغو هرراحم هلرلنا بوراو ثب راد
 را اشوک یدنود هنفرط بوج ندنابودیک هقرش قررا ینات-سر ر و

 یدر دتا تعاطا نکو داک تسار بوارغوا هسنغناوط راهرقو هنن رهش

 تودیا تحایسو مس هئسرب نوا لصاطاو یدارغوا هارخ ضرا ۰ دعب

 قیوجو بوروک بیا ۶ قوحویدراوهراراد نالوا لوصولا نک* ندهرومعم

 لابا یتا هلبا لاها: هاب زب رع بولوا لصاو هرم دم هدعد یدقار راثآ

 یناشوتک وش تبص مرجالف رلیدا ینام داشو رورس عاونا راهظاو
 هدننامزو یداوا هرزواسارهو فوخ ندودنک كولعو رستم هلاعفارطا

 E TORE علاب هکس هرک كی زوبمصم حارخ

 EE نار یدلبا رو رع هدالا یرکذ هک یدلوب عوقو مالتسلا هلع

 یدا هرزوا منک ن دنفوخ ی داسف كقلخ ین اعا بوروتک ناما هغ سوب

 یج درد هکیدلوا ( مراد) یلغوا هتاف و دعب بواوا هنس یمرکیزو یتدم

 رو-هظ یندعع شکر هدهفاسم ليم جوا ندرصم هدننامز ردنوعرف

 فدو ترصضح هدننامز كن و رلبدرا فرح ی قوح ندا تودنآ

 ماع یرلشیا هلج بورود تاشنعو لصف 4 ودنک ىلاعت قح هکندروک 1

 نیس ات ك اد ےہ سد ی دلو | رسام ماک لا هج ولا لک روس

 ن راحوتفر حور ندفح هاکرد توروت ECD نس افت كنابعع تالمو

 رلب دا وب لوصو هار ی العا هلا یرلذوا ° د:ساحر قاطا هَ راءارک یاا



( ۲۷۲۰ ) 

 ماعاوعج ییسدهنمو»رعتو هنهک بوشو د هسارهوفوخ هل لوا رادرم

 هدلحرو رلا بصر نوعا قاوا صالخ یاح هیودنک بودیاراناسحاو

 یواک دلو ید دنا لقت اکا یل اوماو ناز عیجو اش ه-علق عسل طمرب

 دلو یدناسبق هر هعلق لوا بولآ نل و لها نوع قلوا بب رق هرصم

 یکشت ند رللط یودتا كنوعو لابقتسا یسلاها قعلوا لصاو هرصم

 نوع دیلو رل,دلبا رابخا نکو دلبا لقن هیهمساط هعاذ لوا نئارخ هلجو

 قلغو تارادم نوع ید ردنوک درعاک n یریذسحو د دهد ه:فرط

 نایصعنو فارتعا هنهدلوا یمالغ كدیلو لوالاک هنو واس هنکلسم

 مدنشیا یٹیاوب نوا قلوا صالخ بوشود هذوخ مسفن نکل مدعا

 هن رخ رفاو هلا باوج عالم ود مرهدیا طض ندکفرط ن ردکنس هعلقو

 هلا همت رحلوا :ask نول دلوا رسم ان فط هر هعلع جد دلو یدابا لاسرا

 هحایتسا ن رالامو ع رح كفلخو تماقا هد مصم دلو سب یدلبا افتکا

 نتد هیودنک قلخ هلغلوا رارقر هرزوا لاوئلوا هنس یبرکب زو بودا

 بودا طیاسد یتالسرارب هن رزوا كرلنا ییاعت قح هر ص رلردناصوا بواوا

 بولا ہو هننسوا ی زو یتا هکر د یک یدل ه راب یا٥ ده اک دص نوکرب

 شراقیچ بوی رغا ینیدرب هکروتاوا تیاکح ) ی دلوا لالهو یدشود
 نارمم یصلا مجد دهب بولوا یال كنمرب هلا نم نکس نوا ینزو ید

 نوعرُ یدلواهاشداب ) نار) یلضوا هدءدیدروایط راط یش هلکنا هدهلاک و

 لقاع هجولالیج راردبا هيعمل شو ارهن یناطبق بواواوب مالسلا هیلعفسوب
 راناس> او ماهنآهعلخ هدنس هلاقم تءاسایودعا كساب تولوا مدآروفوو
 دالواو ندنتس لها یدنک و یدلا حارخ ن دااعر هنس جوا بودا

 نوجا كلا بودا ر زو هب ودنک یمدآریدمو لاغر, مان ربط ندارزو
 تودناناود هدننسوا كنا یدردت| عضو یسرک ندشکرب هدنیارپس هاشداب

 هل الاب عارفناب رردوب یراکدد زب رع را لهایدرب روک قلم روما
 ر نع جد تاالو بویعروک هقلخ الصا یدیا لوغثم هقود بوروطوا

 نک اع ندە-ەلاع هرکص ندنامزرب یدبا ناداناو رومم هلا یربدت نس>

 لرکسعرمس یدردنوک e هنرزوا كنا ردو بولا روهط یحراخرب مان

 بیعت ینا نعد بولوا مزرمنع سار, هب رانا دعب یدیا سبانرب یا
 ۱ هفوبع حوا یداد رذو وب رع كلج یدلوا لخاد همصم دودح كرەدا

۱ 
۱ 

۱ 
1 

۱ 

2 

۷ 



( ۷ ) 

 رکا هپ هسک نالوا یر كنب رکسد ماش بودیا كولس هی هح ابروخ
 یدعا لاسرا ربخ وید م هدبا ځوزت اکا یح-غن سرد ا لتف یسخادنا

 نوکود ےظعر ابروخ هرکصیدشالتف یسخادنا بونادلا هبرفوب فیرح

 هلهجواوا بور دب هرابماشو یدناق رهز هراماعط هلج بودا كرادت یفایص
 هرحاس یدتک و رومسشم ساناا نیب یسهلیحوب یدتا الها نسس هلج

 هدیدم تدم اروخ بوشود هفوخ فارطا كولء هلذلوا فورعم ینیدلوآ

 قهلوا بیرق یالهنامز یدلشباراشبا بب رغو بیگویدروس تنطاس
 هاشداب یییرق یسهجوع هلفمملوب هسی قيال هنطاس ندننادناخ یسااب
 داع بوداوا رکی زونه هرول نه ید ( هقیلد ) یعسا 1 یدخا بصذ

 سحادنا هرکص یدعا بالج یس ات بولق هللا ناسحاو مادنا یدیا هربدمو

 ن دع اش ٌهقلاع نوعا قلا نم اقا كنس اب ا و ج ورخ یلغوا كالوتقم

 ید هعیلد یدالا مو هن رزوا هقیلدو كرادنرسع میظع هلا دا رسا

 هیراحا دعب هلا فیس ةراتورع هرات دش رع ب ور اقح رکسعوشرف

 جد هدنآ بوش ود هن درا د ی دجاق هقنم بول وا هم نهم هفیلد

 هل نا وا هم رهنء د هتل ا هعذد ید هدناو ر ارد هدیعص هوددول ی دزو

 ما اک یدلوا هاشداب رو نح ییغوا هن رو كاله بول رهز یی ودنک

 ندرلندا هب راګ هلاودنک بواوا تالاس هنککلسم ریکت وری یدبا ( نیما )

 نیدیلو ند هقلاع ی ربخ یلالنخا كنکلم هرکص یدتا لتق مدآ قوح

 رادرس الدر مان نوع هرختسع رادعر قوا لصاو هنعس كعمود

 ( دلو ) هدنرکدتا لاسرا نریخو ڈیرے بوراو یدردنوک بو دیا

 ندنرل :هاکو ذخا نرلقازراو لاوما ك:سلاهاو سولج هتک مهم بوراو

 رست یما نالوا هدنراراک بوراو هنعنم كال هرکص ی دلبا لتق نکو لبر

 قوع هرکصادک د روک نکر ادنرفسككل هنس چوا بوش ود هنس ادوس كعا

 ینیدارغواو یدب رون هلا رکسع مظع یسو دنکو بص ماه اه در

 هنس قرف هد رفسوو لصاو هندن کال هدر لبج كر هدارسد یکلاع

 لالهیدلو نوع هدنرورم هنس ید ندنعب دق> ندرصم یدابا تک

 راکنا نغیدلوا یمالغل دلوو لالة: سا یاوعد بوشود هنعز ی دلوآ

 بودبا ذخا ندنرادب نب رللاوءاو لط هقلخو ربجو ید. د مشادنرق بودیا

 ندننایح كدیاو هرکص ی دااق تروع یکو دعا حاکن ندک وام تان



( 34( 

 هدنٍاب كمغا دصق ءوس ځد ر و زات نیر اعد هنب همفدوب ی دی روق
 ب ول وا هعاسلاءرب مهر هبش ی را را تباحا ی امد سد ی دملا نوع

 لاسرا هنن اب كلاب روخ ی زق هلا مارک و مقوت یی رارض> هراس

 نازا دعا یدلبا هش هدا ا یا مارق همارنجا قو ال ه را مش ناش و

 ید رشه هدنععح كم اللا هیلع ےھارا ت رض> یرلا رضح هراس

 هرلنا سطوط كج دا مالعا ن رلف داوا ی را هع رک هحوز بویسل وا

 بور وه دفن ةعطارفاوو هیراج هیطبق هلوچو هاسحرب مانرجاهولامرفاو
 یرللاع بانج یدلبا لاسرا هنب راتداههروضح كنب رلترمع> هوا لالخ
 هنن ران رمضح هراس هر زوا كا لوق ید یرحاهو لو ی هبعطا

 اب رو نکل رایدستا در یت اوارف لاوما لوا بورو یت ازرا نویابه ما

 یدنا شعا حر د تيد نارک یللحرفاو هنبرلعا ید كرم اعط لوا
 مالعاو هفقاو هتف کراس ترمضح هرکص ندن راقدقبح ندرصم

 باب را ین: راتغو ۳ یرلنآ یرلترمضح هللا لیلخ هدنرلقدلبق ی ون روضح

 عبط هدق دلوا ذخا هراس ترضح ام دەم رل دا شخ هج اتحا

 ند هن ايم مالعلا هلا دنع زم ى دیشلوا ىل وتم ت رغ هن راتو امه

 ی رله اش نعصع ءهلیلحو هده اشم هارعد سا بول وا فعشکاطع

 تيفي ڪک ه ند رایغاراخ یرلتفع نمادو نوصم هدیهلا ظّفح فک

 رورسم یر رع“ م اهلا بلق هللا یر هر و هنباعء نغیدلوا نوم أم هل

 ندا روځ هروب نم كسیطوط ( هلو انی بن يلع هللا ت اولص ) یدیشلوا

 هی هر وب نه تطاس هرکصادو دنک هم الوا ی دالوا یربغ

 م دا قوج ن دتلود نایعاو ندنس اب رقا ويد ن واوا هرصخم»

 كد رلکلم كو روك نط ارفاو كنساب اب ی رو ی دا لتف

 هاشداب ( اب روخ )هرو ص هر و مس یسبط وط توشود هند هخ یلاوز

 ندده یدلبا باج هپ ودنک یسان بولقو ناسحاو ماعلا هقلخ یداوا

 سخادنا ندندالوابب رتا بوراو هنب رمش بب رتا تاود نایعا واب ر هرکص
 اب روخرلبدلبا تاو دقع اولرب نوجا كناو هاشداب یجدآرب مان
 هماش بولس یردق مدع هتمواعم سحادنا یدردنوک رکسع هنرزوا كلا

 نددسیک نالو یهاشدا ماش تفواوا ندنهور هناعنک هقلاع یدراو

 هرکص نکل یدزو یی ان روخ ند ادعا بولک لبا رک-ع میظعو دادعسا



CIN 

 هفهزاف ندعم قاخ یشان ندج اتحا مدعو یدا هدا ز ندلاقثم كهزک

 هدنرالګ ۾ دنهک عیجو عارنخا ریش ج راخ ندلفعروط ید ار ر عا تیغر

 هک رد رد ربع ا نیس كوالا ےکح یتا اکح قح یدیشعا هبلغ

 كن رب ندنعسد ردد ماڪ هدن امز کل و مالسلا هیلعمهارا دورف

 ندسوح بورك هب یرغمره یک ینیدلوا رادربخ ندنتکرح هنیرزوارصم
 ا البر بسس انه هک وک لوا نعد لوا ی دردبا طیلست ی احور تئرپ
 مرجالف ی دزلوا جان هب رخو كنج ال صا بولوا لاله هدتناکم هلا

 قوا برق یتوم ناعزرل بد اهرزوا سارهو فوخ ندودنک ك و!م ا

 یدلوا باغ یمودنک ب ودنا تیصو هنشادنرق یاط)عو مالعا هفلخ

 تاذل ب واوا فیرح لوکا ی دا (ابلام ) یعماهکیدلوایشادنرف هن رب

 دم هکلم ریش عتنا هرروا ارضا نو مولعو كامهنا «ناوهشو
 یداراو ینروع ددع ات درد تدکک اعاد هلا ناوسد تویلوا

 لتقیا سطوط لغوا كوب نکررواطوا هدنرصق شوخرس نوک رب
 بیهمو یرجرابجو د دش ( س:طوط ) یدلوا هاشدان هنر یدنک و

 یراادتا بواوا هریک ددع یدرد هنعارف لواوب هحعز طبق یدبا مدآ

 ردشعا ضرع هنرلترمضج هراس تولواو مهارا نوعرفارهاظو ردو

 لاحرا هءاش ضرا ندیش كنهنءللاهیاع دو رع مالسلا هلع ےھاراارز

 قج هیلوا یراج یکح كدورغ هلا یراءهلوا نیما یخد هدلا نکل بوروے
 بول | ید قیرات سضح هراس یز هاج *هلیلح بول وا هدٌبلط تبالورپ

 ساط ِوط یریکلاع نسح "هزوآ كن راترمضح هراس ردا وا لخاد ہر ےھ `

 هراسو توعد یالساا دلع ےھارا هس رب زو یک و یعوعس» ك رامح

 هدک دا لاوسرزو یدتا رها كعا لاوس ند را و دن ک نی رات رطح

 هدناب نيد یراتش رشدا رمان هک راید روب باوج ود ردع ادن رقزق

 هدنهب رش لوا ب واوا یش ادن رق زقرب انا دوخ اب ہلوا كعد ےش ادنرف رق
 هلع ء یدا یس هک رک كس رازدارب كوس هکر ید یک و هلوا زر احجاکن

 نوا هراس ےھارا ترضح لاح همهدرل درو ربعت ود ردعادنرقرف

 لاج نسح يدلنا هسطوط تولا یار رو صید ردعس ادنرق رف

 یدروذ یا هدفد ازوا لا هتعععنءاد بو دا قشعل قعلوا یدومشم

 امد ید | اجرربخ ی امد نوعا تقافا ندنراترمضح هراس سطوط

 یا لوالاک دن هدک دتا دص3 خد هو در بودا تکرحیلاهدن راق دروب

( ) ۰ ) 



CN 
 ۳ سس نابش كنا هک یدید جی د د رد هد هر تاد لوا س قیلام

 اع بورد هد ولع ع یز رکا كارذأ ك و-ظو نحدوکر زوک یناردیلاع

 هدک دید مهدبا دعا یدعا کا قیلام؛دلوا نالبد بس هتربیدت كناعس

 تودنارارفا هتننادحووراععا VEE یسور هرک رزوا مر كا هد درد

 یدلک هناا هلا قدص توتلوا رادب ندیاوخ» هلا فوخ ےظع ر لیدر دش |

 ساداو یوتررب یدر دبا افحاو ے 2 ١ یتناعا بودا فوخ ندعلخ ن 4

 رسا نرلس.درو لت مدآ قوح ندرلت | بود ارارف-س هن رارزوا 0 کس

 ہدق داوا بد رد یتافو ید رلشع | دایفناو تعاطا رو د:۔ کک هلک ءا

 ولو لزوک صعب ت تویعا نگد هل رها وح و نوا یودنک هالغوا

 ف هد.دکلوا تورو هدو ر هل طخ 6 تیصو تا هدولا هلرل رش

 ندمانصاو ینا ءا كنو دنن کک هدنجنا هک یدل عصا ہرزوا كعا نفد هل
 ۸ لصاو وح تچرودعد یدیا ا یل دلاتا راو هرشحو یسیرب

 اکا یس اباب ید مدآ بناطا نیل ی داوا (ابترخ ) یلغوا هد رب بولوا

 کد دوف |۳9 سرا نس سا ه زن ندمانصا ت و ديح ول

 هلا ا ردردراو یر رس قازوا نو زوا ی داوا دن ره هشب هللا د دوعا

 هنع لح اوس نک ردکو یدلوا لصاو بدن سات بوراو هدنه
 ر دشعا دایقناو تع اطا هب ودنک نلخ ك دالب یغیدارغوا ی دراو جد

 بوغار قلغوا هرب ردا فک هک اه ی دن نوا هدرفسوب هکر اربد

 ی دیشعا نیعدر زو هنت ا یدآ لق اع 2 مان نوال هللوا یک نالغوا

 اه و ارفس هماش*یاوت هرکصفدن اقا نامزرپ بولک ءرمصم امان
 یرلنا بوراو هتیرادد را هرق یی نادوسو هون هدعب ی دعا تعاطا

 هنر تاد و عیفرت نسهیر كرل ھاك و یدلک هنناک« توتودهش و یدسک هحارخ

 رابد2 | شعن هدفحاصعو لکایه نتروص كلا ىح بودا هغلابم هدربقوت

 تا اهدا ( نکلک) لغوا هنر نولوا هتس شب شب یتدم
 ع بویلشوا ن a دم نوت اوور زوا تع و

 موتکم هدرصءاس سو ی-2ا ن قد هدنرار یک ب رعو عج

 یدبا قوب یی كلولا شانلانیب هدشن امزو ر ددعا راهظاو بولوا
 كب نوازوب هرزوا یرلک دا تیاکح كاس هقناط طوقیبارخ لریعمو

O Eg e و اس ا 



as LE easی  

CAND 

 ید زرواوا نکاس هدهیردنکساو هرم هحنراو.هب هق ررلنا هکیدتا لاقل

 لوا ید رلشعا ان رایسلط برو بیو رارهش قوج هدر لواو

 هب هبي رغ مواعو هتک یدلواهاش داب ( ساوقیم ) ادتنا ن دهورک
 قرف زویکیا ی رع توالوا دانا هی لاعا هدنامز ید هرزوا تب

 هل وب دهع یو (داشیا ) یلغوا هن رب رد هنس چ وا شع یدعو

 هرزوا لاغتشا هلو هل نکا بولوا مدآربکتمو رابج ی دلوا هاشدا
 روما ب ويعا رابتعا هلک اھو عج هثشاب یوه)ل باكا ن دلسره ی دا

 یدلوا لوغسشم هنفوذ یدنکو یدقار هن رزوا كنم رب زو د ینطاس

 نی راسسرو هبغ هرلنا نکلراید-عا دارم كا علخ بو دبا عم۶ قلخ

 رد هنس ی رک زو یرعو شا یت دم رلیدتا ےس 2 یدتا لتو

 كن را هحوع ی داوا هاش داب ( اص ) یلغوا هدحاوررو یٌشادنرف هی رب

 ءراد بواوا عجب هدنایحدرلت- ابر نالوا ءدرلنا هلفلوا ضر یراهلبلس

 رتیکح مولعو ند یوها بارا کود ا عج كداثبا یدلو تعسو اود

 یدب شا یئدم یدلبا داحا هب رغ تاعسلطیک ینالسا توربو جاور
 هدنل ادع و تمح بولوا( سرادن ) لقوا هخ رب رد هتسشزوب یرگو
 ماش هفلاع دن هنس یعمتلا كنتنطاس ی دابا ولس هکاسم یس ابا

 نیبو ی دزو بولوش رو یرلتا هلا یرلعا مو" هنرزوا رمصم کال اع

 یدود هب ور ڪڪ ندئا بودا بیقعل كد هارط_بلق ضراات یسولق

 یعوعس* یرلکدتا ضرءا هنن د الب ضع ید ید ا نادوس هرکص

 هرصم یدلیالتق مدآقوح بوراو ه-نب ررزوا ندهرقو ندارد هغاوا

 تواوا لاله ید کو یدتا دمع یو یتلغوا بونا د و

 نعوعو هجولا ن-سحو ع رکو لقاع یدلوا ( قیلام ) یدهع یلو هن رپ

 تداسع همانصاو هزوکوا یکی دجو یس اب بواوا مدآ دحومو

 | انوررپ نکیاهدنسارا قرف هلبازوئو | نس هکر دشلواو یناعابب-یدرع

 رلبدراقیح هنزو لوک بوباق یا مداولنانقهناد يکيا هدنشود یدوروک

 یب اک ارب رلیدروغر وطهدنک وا لرب شمرغآ ی لاغصو یاب نوالادو-اریو

 قیلام یدید ماحز یتعی سبور نرریپ ی دید ملتب هدک دید نسسیمرولپ
 متولحو بو رح یک كنس هدنب قوری, هدک دیدنسمهللا مب نس مدا

 هدکدد رد دمار یتسو بو یریو یراکوک هکر دناذ لوا مرکب ب



( 1۷۰( 
 هرکصاد هلص ز وتلا ردشلوا هاسز وب رکس یتدم كلوب هکر ارد را لها

 ب واک هلا ی وف شوا:هراددلا ندناا كلا نال و رمصم ب واک داع موق

 هن رزوا داع موق هدنرو ر هذ ناسعط یدلوانکاس هدارةلایداو *دیزبب

 هرمص» قواك هئ شوانم لالهداع موق هلکعا طل یب م تبیاحور
 هن. دالوا نوعشا تنطاس هلذملوا یدالوا قحأوا ل اله یدلوا كلام

 مت بولوا مدار دمو مکح یدلوا ( شوقان ) ندرلنا بودا لاتا

 عج ف ایکحو ترکح بتکو نادایآو رومعم ندیکب قیالوو اش رل هب ر
 یدلوا اشداب ( سواعنم ) یلغوا هنر ردشع ادا بیارغو باکو

 ردوب اتا ندیانب هن اخراع ها هتسخ بولوا یک یس اب اب هدتکحو لع
 نکا ی داراو یراتروع قوج ی دا ادب مارب نوک ی د هد هتسرش

 - هداژ ید كرلنا هرکص یدرونس هداز ند هلج یی دکر ندنرلعا

 یدسابا لتف بوروا سهجوفو ینغاتروا هللا قاع یسدروا هلکعا تع

 یس هلاق كنساباب بولوا ( هروق رع) یلغوا هن ر ردهنس شالا یکام تدم

 هدنید رها اد بواوا مدآ مزح بحاصو ےکح یدلبالتق ہلا د دش باذع

 یدمردو ندا بصذهنهکلا ساتر نوعا كجا تعوکح سالا نيبو رظذ
 ییروعا هلغلوا كحوک یدلوا ( سطالب ) لیغوا هد رب بواوا هنس زوتوا

 تاذو هیک>و ه:هاک جد یدک یدررو یروک هللا ینواعهرلثهاک یسانا

  بوسلوب ماظتنا ہ دنرمهع سان لاوحا سد ی دیا تروع بئاص یار
 كنوعشا تولوا لاله ندکع> سطالب ییغوا هدنزورم هنس چ وا نوا

 مطرف نر بیرا تنطاتسو ی دل وا ض رقم « دنا یس هلسلسس یس د
 ید ر رولوا نک اس هدنس هلع ب: رارلبا هک یدابا ل اقا هندالوا

  بو-أوا ق وج ت الح ر داوا نالوا فورعم ود یربک "هل اتامز یت
 تواوا هاشدا ( نومیلق )ادا ند رلنا یدیا كنمدالوا بب رتا یس هلج

 یس هتسابحا بولوا نیکح بلاطو یدلبادر هنراد مع ییاهک و ارزو

 یره-ش طابعد هنتسا مالغر ندنصاوخ هذنن امز كلوب ی داوا هرزوا

 یدلوا ( نو-سرف ) یلغوا هنب رپ بولوا هنس ناسفط یتدم ی دنلوا انب
 تویو لک اه ی دبا هرزوا تخم هب امکحو تنکح بواوا نالغواریاد
  یسلسلس كرا بولوا هتسشعلا زویکا ییدم یدابا مرورا نح

 | ةندالوا مطق ناص تنطاس الذ دعب رد ڈلوا ضرفنم هدوب جد
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 عضو ی ج تروع ه:ھاکر هدنمان هرودنهکر دىل وب 9# هدنامز

 ماصا تصا جد رک ولم بودا حو ل وا د و ر* یا هک ربد یک یک ردشعا

 ردشعاب را ملط بی قوح موم یدل :ا ها نوا ن نانوا داوو

 را هم | ی قلخ را نوت تولوا واط هلا وص ی ما هک یدبا حدقرب هلجزا

 اب ۳ TT ل وخ یهاشد 5 رسصع دق وب « مرد داف کود

 هدقداوا هنس ق رق ز و دمو چ واز ووا زود یر ردشعاادها

 هطاغ ند وب ندا عز ود یدا وا لخاد هرم داع ن دادشو رد و

 ههلوا ل اخاد 2 تک واوا هاشداب رپ یرمع درو دادش هزار زرد شود

 هب هب رغ مولع ر ۶ اتسو رصسهبت رم لاک رص م لاها رک یدبا رلاکد رداق

 فعض هن رللع هر عانرلب دا هرزوا هظفاحم نراتالو هلا یبسیرلصاصتخا ۱

 هلباد ر وقو ردو نديا هبلغ هرمصع ادتاو ىدا هبلخ رصا تخ هاکلک

 نیل وا وا هلا كي وکو ديل ول راکب وک یب وا ندنآ ب ودبا تفح یکی وک
 ناعسلط قوح یدعا داما و ادعا یی همان رط- كلذک ردتادش رول نه

 كي یکیا نوا هدطبق خب رات تح ید-ا ثادحا هب رغ لاعاو کک
 2 قف وج نوا بکاوک روصو ردو رح کودتا داصا بیگ یعا
 رک هد وآ تواوا هنس ق رق زوئرد ی رعو ناسعط ندم 2 ا

 مزح بحاص یدلوا ( شسواعتم ) ییعوا هن و اله ب وش ود ندغعاطرب

 هلا راو زا نالوا مد اش هدننسب قلخ ییراباتک ج یدا مدآ مکحو

 ند رمصع ك ولم ید-ابا نییعت رل هره هراهاکو یدتا رشت بو رد زاب

 سس بول وا مدآ ح اکا رشک یدنلوا اہ ن وجا كل وب ماج ادعا

 هدعارمب ره هکد ابا تادحا مارعب یا نوا هد دیس هک دا 3 ھهج رره

 راسایعک هدننامز كن و و ید روناشا لاعا بساش .هتنعطك- ر ل وا

 ل را ےسلطو یدلوا مچ هریک ل اوما ندمدس وب توناتیا یک عیانص

 یتدم واک هدوجو باغ قوح یجدهدنرمصعو یدتاادس هقدر یر ره

 یکی سباب یدو یدلوا ) ش وات ( یلیغ وا هدع) ردشلوا هنس رب ناسعط

 بواوا التیم هض عرب یدعا مارک | هناهاو حارتع-ا نیکو بلط یمکح
 هزوکوا نس س رد روث یلاط تلکض رھ كيس هک رلددید اکا ەدنساۆر

 رد-ڈ لوا وب ندا مارکآ هر ادتا مرجالف نس هلو صالخ هک هلا مارکا
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 | ببرد شافو كع رمصم یدیا راو یلغوا ترد مان اصو بیر او نوعساو
  مسقت هدب یداف>اینکلاعونییعت هاشداپ هن رب ی هطف یلغوا قعلوا

 ۵ وسا هکراو هفته ندن وعاو هع رطقق هج راو هاوسا ندطةَق بودا
 کلام نالوا هدننیا رد هلا اصو ه رثا یدالب نالوا هدنتباص هللا ف:هو

 نکاس هدتالو کودتبا نیيعت كنب رل دج یرب ره ل رلن وب ید ریو هياص
 عرصع یداوا رک ذم هلیا یراعسا كرانا رز رهش لوا بودا انب رهش ر ربو

 ردقوب ید روس رګ هنس ز ودی ناف وطلا دعب تولوا مدآ دح وهو نمو»

 رول ن هافو دعبیدلوا ضراع قا هجوقو لا رو ضرمر, هی ودنک هدنفو
 ینیدلوا رکذ هدالاب ردوب ندا ملکد هلبا فا یطق ادتا یدلوا ( می طبق )

 یدل و صاصتخا هنتغا ی, وب هدقدل وا قرفتم مدآ نب هنسلا هرز وا

  هتس ناسکس قدم ردشفلوا تس *یشق وج هروب نع ند هی تاعلط

 مارها یدیا مدآ رابح یدل وا ( ع رطنق ) یبغ وا كل وب هد عب بول وا

 عارمخا دیگ عیانصو ان را رهش قوح رد و ندا عضو یی هر وشهد

 دعا رسا برف ق وج و جارخا "یشهدانز ندن رب رخ ندند اعد و

 3 كنو با رنک او ر وهط هدننامز كن و مانصا تدابع ناذ وطلا دد

  هنس ناسکس ز ورد دم ردشاک هد وجو هدنامز رش دوملا لغواو

 راسو ردو تناهک یدلوا ( مش د وبلا ) رو نعیلغوا هنب رب بولوا

  ردشم هل تاوبادع |ییاف> | ندنزوک كفلخیدالصاوهت اغهدهب رغ مولع

 . نوجا یدیص روطو شوحو یدلما رومعم هل.ساش را رهش ین احاواا

 . یراتالو ضعب بولوا هرز وا نابرج م وق تقوا وا بوبابرت-لط هم
 ۳ و ا مو مسلط داب یفد نوا یییدضب
 . هقلخو ر وهظ هلا هلاه تر وصر هد هربخا هعفد بواوا باع ندنز وک
 4 مدع) یدلوا باغ هنن بودا هل نوا كا هاشداب یعدع ییغوا

 . *مکحیک السا رد وب ندبا تس ایس هللا باصو نالوا هس ال. ادعا

 رس رفاو هعلخ ول وزن هرصعهدننام ز كن وب توراموتوراههکر رد یدبا
 ۰ یسهعاط طبق نال وا ص« لها نکل رد رلشعا لاقتنا هلباب هرکصن دنیلعت

  نکلسدوهعم رد هل اهمو هلم ی رلعما تولوا ناطرش یکارلنا هک را رد

 ۰ بولوا هد ویقر هدلبا رد ورامو توراه ی رلعسا هک راکلم لوا رد رلاکد

 كلوب نائوا تدابع هکردیهک و رد رلش ر وا هر یب ویق لوا هرکص
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 كا لتق نرابانج مالسلا هلعحون للا یجت اشاح بوزاب دغاک ھل وع نا

 اع قح یدیا هدلباب یرلترمضح ح و تق ول وا هک یدلبا رها هرز وا
 ناف وط سهم لهاو یدب وق ناف وط هرگکص ب ودا ظفح ندن را رش

 هللا هج رص و انب رلباد سس هدنرلتل ار بولت مدتعم نية هل وا عقاو

 هدنا ناوه نوا سفت هداضتفا نیح بودا ف وف ن راود و رد

 هلوقم لوا هللا ياخ یادوس تا ندیملا رهق ید نام رف رل دتا سبح

 ريدا وا لاله یس هلج تو و ناو وط تفاع یدتا تا دا هينا رفاو

Jراق وب بول وا لصاو هلع رت 2 كمارها ناف وط هکر رد |تباکح  

 د هکلا س ر ند رصم لهارد رهاظ ی راثآ ن الا لاو ید
 تاج رکا .دنسا ور هرو نه ارز ردشلوا صالخ هلبا لا عو لها نویلفا
 هدابابوش عدراو بوقلاق هغلوا مالعاوید هلا الا هنیحاص یکكس رتا
 ند اوعد لوا 5 دما عهدا تک هلا ص EES یاوعد

 عابنا هل بولا نذا ندناعرف هلا لاتحا ةهدقم ود مردتا تشارف
 ترضح ن: زوو یدر وند ناتعا هح ول ترضحو ید راو ها ییاعو

 نوولقا بونوا للغ وار ندنآ ید ر و هه اح يسد یدیفح كح ون

۱ 

 o ENS She و SE زا کو وا

 ندحو ترضح نویلقا نالا دود ندنافوط یدلبا موس م رسصم یا
 لاحرا هنف طنیصم نال وا نط و هلا ید ام ادو لاسعو لهاو ناد تس

 ردهدنرا رت ذ یراهاشداب مصم نالوا ناف وطلا دعب ( ہلکی یکبا ) یدلبا
 یراد--ا ت ول وا یرهش فتم یراکدل رادو ت ردق رق یراددع

 هجو نوسیلفا هکردم السلا هذع ح ون ن ماح نب رص نی( م صم )
 هدمالت هر واشلا دق هللا صت یداماد هدک داک هرصم هرزوا حو رمش»

 ندتلود دنیرب رهو هاشداب هن را رزوا یع سصع بودا عج تعوق راسو

 نیثلث هدن رلتغل هک راد وڌ فأَم ناو ان ره شرب و یدتا نیم هبت ر رب

limaندن راد کاش نوعلفاو رد رهش لوا یرلکدد فنم رد هنس  ON 

 یدیا ماطقیم یمسا ب ولدا اک هدیق رش لج هسوک لوا ام دقم

 یر هتیفد یکسا نال وا هدنا هلا یی و د:ک هنن بودیا ما
 م ولع اه ید و موجو مسلط هع رصد هدنت ایح و یدتا جارخهسا

 كع ر صم و رل دتا ت اف و رص یداماد ودنک هرکصت تتعلعت هب رغ

 ع رط ةو جد كیطبد رد یدح HE هّةناط طو ,a6 داراویلغوار مان طبق
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 . . یارها هدلاوقا ضوب ردندنیاوا زومروب هک مردن یدرونروک هدنحما كلا
 (بیحره) یلیغوا هنر یدیآ هسیدب شیلازو یکم تدم ردوب ندباانب

 اس مره رب نوا یدنک یدا مدا یحاص لوس نسح دول بواوا

 تولوا فرح ما رابح مثاغو اطیدلوا ( شوا: )لغ وا هدر بواوا

 شک ید« یدنا هرزوا ام هنا ۵ بس هاوه ش تاذاو لطو روح دولح

 (بلط ندعلخ سانت ردشلوا ) شورفا ( لغ وا ھل رب تواوا ۵س يوا

 هکر رد یدلبا هاب یناصااو لدع هبودنک و در هنا ها یاوما تب دلا

  رعیقع ناهما ماحرا هدشنامز كلوب ه-اکغا دارم كالا یلاع ییاست هلا

 یسیرب یدشا عاج هتروع زویجوا هللا يلط دلو شورفاو تح یدلوا
 هغر تانوی-و یدلبا روهظ جد هدناناویح تاحو كلذک یدلوا لماح

 زرو راپ دابا نازو ررض هّملخ بودیا روهظ رانالسرا قوجو یدلشاب
 یدلوالالهه راک زور یساو هل رانکابوا وا لاق وص لو مط

 یدردېاتدوع هن , بواوا عفدن هرکآ رلب لا ماع *او یش ەنەفدهللات |مسلط

 شا یتدم كشور ةا ردنمالع هنلور ۳ یاب ر تلاحوب هکر لب دلس

 ا دوخا یلغوا قح هلوا ثراو هب ود: که دنک اله تواوا هنس ترد

 دسك ر مان ( سونیلایمرا ) ندکولم دالوا بودا عاعجآ قا هلغلوا

 ۱ .یعسد نادلوب بدرق ھر و دک نودیآ حجج نیر ES رلیدتا هاثدان
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 توغارپ هدر کسع راد# رو یدر و Af فوج ندرلنا بوراو هن رزوا

 یرکسع ل وا بواوا ر هدعا ن یدن ود هنهاک: 2 یسودن

 0 هل لو کیس رج یودنکح 7 لصاو هروب ضش رحو رل دزوب

  تالوااعهلایمسا نوعرف ادا هک ی هسیک رب ما ناعرف یلغوا یسهجوع
 1 هلا EE مطع یدوا قالطا هنهاشداب رصم رج هرکص توا وا ی

 سپ یدلک هلبا رمساو مانغ ق وج بو دا رهق نعشد یدلبا لاس را
 قشاع کای ر وع هر ۳ یدلبا دمع ی و ه ودن ڪڪ ینا لول ایم را

  هداداض E ۹ 2 عاما ادا ناف زد یدتا ضرع ییسغ تواوا
9 

 1 ِ A ویدلوا هاشدان (ناعرف ( هن ر بول رهز ییسهجو تروع قوا

 ۳ لاوما كعلخ بوا وا تاب هتکلنم رکو رگ یدعا هضراعمو هع زانم

 1 لیسم رد نالوا یهاشداب لبابو ید كفس نسامدو بصغ نئاوساو
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 رلی دعا زواج هدا ز بواوا فرصت هنب راهص> هنس یدب یدالوا یداوا
 اراک ها یرالوا ورزوا فلات بوشود یاهش تو ص0
 یدبا (ناسردن ) یمسا کرل دتا بصن هاشداب یی کوب بولوا عج هررب

 لا قب رطو رابدلوا فقرے هنن رادص> لوالاک جد یرلش ادنرف روا
 تواوا لاله ناسر دن هرکص تدمر بواوا فرطرب جد عازت ن دز ارا

 هرکص یدروس تطاس هلا یدا كلا یسودنک نامزرو اما یتیم یروع
 تموکح لزوک ساتلانیب ی دلوا هاشداپ ( دورعش ) یشادنرق بولوا میاش

 كيودنکهددیعص بودا رارف هللا یلغواكحوکرب یتروع كنشادن 5 یدلرا
 ید یسلاها لرش لواو هرحاس یسودنک یدراو هرهش نالوا ی داوم

 یاوعد نوعا یٰلغوا تروع هرکص یدم هلو رفط هرلنا هلفلوا هرکس اب

 یهدرهش نالغواس یدابا قبوشت هب هبراک هلبا دورس قلخو تنطاس

 هلبادور بوی رو هللا یراتماللعرصس جف روق مع بودجا عج ییمرکس
 رلیداا نصح هرلغاط ضد بوحاق هللا یرلشادنرق یدزوب هر راما دعد

 ( نودیسون ) یعسایدک یتحان كنساا و یدروطوا رد تواک نالغوا

 لاله تروع هرکصا دهن س ٥لا یدررب و یروک یسانا شیروءا یدا

 بیرذو بیم یک یتالسا بواوا مدآ م ونهاک ررحاس یسودنک یدلوا

 ( فاقرش ) یلغوا هرب بولوا هنس شعلا زوب یتدم ردذعنا اد رامسلط

 ندتغامارا لت یدا نهاکورحاس یک یسانا لو و یساب یدو یداوا

 یدتا ان م العاو ل زات هفرط یکیا بودیا قرح لودجرب هتفرط برغ

 تموکح لزوکب واوا ( قولمسس) یلغوا هنر, رد هنس زوتوا زوب یئدع

 ردشعا اش رامسلطو رارهث قوحو دادو لدع نينار یارحا سانلا نيب و

 مظل هرون بوروک سال هدانور ارز ردو ندا نادحا هناهْسآ ادا
 یحاص لولس نسح یدلبا ما هروب نم نوعا ی ذاا رانلا تب نوعا

 هاشداب ) دروس ( یلغوا دهن رب رلبداوا مومعم ندنوم قا هلغل وا مذا ۲

 عاصعو رارانم یلاعو رالکبهو ككلولس هتکلسم یس ایا هدک ولس نسح یدلوا

 هددیعص ی دلبا تح هبت لاک هو دنک قلخ سا یدتا اثب رلمسلط

 ادتاو یدتا عارنخاو داجت|بلارغو بیاغقوچ هدنرلگاو ان رهش حوا
 ضب و ردوب ندیا مستو عب زون هنیک اسمو ارقف بودیا مسج جارخ
 ملاقا عرجو یدتا عضو هنرزوا رام كسکوب رب بوزود هشارب ندازجا

 (۸:) كد



NED) 

 "هی ودا بد سج ٤ ینآو رلیداب سو وانرب نوا كلا بودیا الط هلبا هک
 رام بب جر نوجا هظف ا ندضرا ت ارشح ۳

 یداوا هاشداب هنس ید شعلا ( شارة ) یلغوا هترب رلیدعا نفد هدنا
 رهشرب ید یک یرد دکملب ییواع راسو تام ہاطو تناهک ید و '

 بک اوک هنا توداان لکه هدرصم ادا و یدو ملح ا تودناات

 ن راضهو عقانمو تاکرح هنرزوا یشاب كنرب رهو عضو ليئا كنوع س

 راکرد هدنسارو تاحاوااو ردو ندیا نیعل هند سو هنهک لکھو تال

 یسهمیگ لاعا دقات هرامیاط و ردشعا اش رهش جوا هدنرزوا اواوت 

 سووان یک یسایاب جد اکوب قجاوا كاله ر دغا لازا نافوط یی رکا
 تناهک یدلوا هاشداب هنس زو وا ( مارصم) یشادنرف هنرب ںولوا انب

 یاب هک داوا لاب هب هبت عرب هد رال هیولعح اورا لاڙ« ساو تامسلطو

 یبارغو باج یو داڈداو یدیا رلم الوالصاو هب هېره لوا یشادنرقو
 ماقبع هدعب را زوج لع نکل ر دشعا جد رد روسی هعن ندلوعت

 نامزدعب بودیا تبوریغندسا نیعا یسودنکو  فالذتسایب هسیکرب مان
 تروصرپ هللا یرللوا هدنسانع كمروک نی راهاشدا هن ندماقبع قلخ

 هنب ورلدنابق هن رزوا یرازو ندنراوقروق یخ هک یدتا روهظ هلبا هبیهم
 (ماقبع) رو نم هنر یدهروک درس ودنک نازا دعب بولوا باغ

 هکر ارد یدلبا ال هلی دم مطعر هدنبرفق شیرع بولوا هاشداب نهاک

 هتاعم واخ غ تل ید ورد-ثعلوا عفر هدننامز كنو سدردا ترض ح

 (قانرغ ) یلغوا هرو كاله ندمک نامز قوج بویلشیا هی لاعا

 تورامو توراه هکر بد یدیا رهام هدنناهک یک یراناب یخدوب یدلوا

 هزکصنندک دتا ملعت یرعس جاوا ه رضم لها بواوا هدنرصع كلود

 شارقن نب (ےجوا) هدعب رلیدئاوا لقن هتنالو لباب نافوطلا دعب اولدی 

 ی دلیا عفر ىلا طم یودتبا عضو كقارغ بودیا تموکح لژوک

 سایت هل یدلوا ( ملصخ) هرکص ی درول تاح--اط یک ینالسا
 اكو مالسلا هيلع حوت هک رار د یدلوا ( لاصره) هدعب ردو ندا عضو 1

 هرکصندهتسر دیا راو لغوا رفت یمرکی كنو دنکر دشا دلوت هد امز

 هکب دع | نیرعت یاب نهاکرب هنا كنرره بودا ےس هدنرلدب كرلنا نکلم ۶ 1

 مزالم هرالکیه بود |تعارف نداد یسودنک و یدیارارب د رطافاک |هدنراناسل



CA) 

 یشادنرد هدهد یدلوا ) ناوخ ( ندساب رفآ نواه ( ESهدعب یدلوا

 تعاطا اکا یسا ما نمرا نکا ی دلواراشادنرق ی و
 هرکص یدلوا ردق هنسرپ صع مان ( نواهل ) هنیرپ رلیدتا لتف بویعا

 نعرا ها تودنارتسآ هلا نورام یتروع یرول نم تولک یهاشداب رمصم

 بودا فدرش دحاسو عماوج هنرو مده يبو 5 مجد نکلاع

 لاله هدنسح نواه هرکص و تولآ هل هلا یتروع ینواهل

 یداوا نابهر هشرش سد ید تروع یدتا قالطا یتتروع بولوا

 ندنافوط ( رطس یجندرد ) یدلوا ضرقنمو مده: هیلکلاب قاود نمراو
 (هلک لوا)رد هنرزوا هلک جواهدنرارک ذ یرلهاشداب یصع ناک هرکصو لوا

 یرلکللاراد بولوا هسیک رفنزومطنوارلنو رد هدنرکد رلناوا مدمندنافوط
 هلجرانوب هک كسریدرکا)ردشلوا هدنعوقو_نافوط یرلضارغناو ردرصم
 یدبا بس اتم قتلوا عدت ید یرارکذ هان هن راقدلوا مدقم ندرلتاود

 كرلنوب نکاردهرزوا لا ونلوا لاح ید هکم رروباوج) ردن یپس ریخت سد
 ز هیاکح نالب یرلک دزود ندنرلناب ی دنک ك رلناوخ هصف هدعاب ےب یلاوحا

 عاب هرلنا یخدزب هان هن رلکدتا رکذ ین السا كراو بایرا نکا ردیبک
 نی لیکارت نی عرسصم نرابطا ( شوارقن ) یسادعا كن هفناطلوا دانا

 مدآ هکر ردیارکحذ جرات لها ردعالسلا هيلع مدآ نم بایرغی لییاراز
  ۶تواوا هرزوا دسح. هن رر و نایصعو یی هکانفو یدالوا كم السا هم

 تعاج كولبرپ ندندالوا بایرغ نامز لوا سوارن یدعا هبا غ لی اق دالوا
  aلا 2 یز دع  ANEتلرع ندمدآ توعااق یدا

 لوا هدرا داو) لصا و هتعام را ر ا ی کا
 هروصقو هشا ح رطو تعاقا هدنا بولک سوخ یس اوهو تا الو

 هدم هلبا یعسآ كع رسصم یساباب رول نم یبالو لوا بودیا ترشابم
 سوسا هک رد بواوا ہیک لاع هتانلطو تناهک شوارقلوب رلیدلپا
 دوعرب هک ید او ردشعا دابا هیع لاعا دهن هدناو ان یی رهش

 باس هتالو لوا بواب 1 ندنەووو ا ون ھه رزوا بودا عضو

 هدلعتم هبادعالامم بورحو دابعلا نیب تس اسو دالب ریمعت راسو ییاوخد

 رلب دنا شنو وار یک و دروس قاهاشداب هنس ناسکس زوو یلاوحا

 هدقدلوا لاله ردکعد یعطعكموقرب یسانعم كنظل شوارقت هدنرلناساو



( 11 ) 

 . یدللاانب یجداسلکرب هدنمسر هیفوصاناو ردشعا رع نیر اره شع و
 1 هنیلاوید| تعاطابوراو هدک دلک هنن را رزوا ماشو بلح و ک اله هرکص

 ۲ یدل وا دار یطاستو تدش همالسا لها م رج الف یدلآ ی ز وذنم ناما
 هر رام هدسس بواک هن رزوا كلا یرادق دنماا سرہ رهاظاا کالم تح

 | یدنلبا هرصم هجس هلت نود اربا ید نب ر ولت ناغوا رو هبلغو

 قحلوا الم هسالاب بولک نالغوا یدعا قالطا بولوا هللا صم هرکص
 یتدع یدل وا نابهر هداساکرب یسودنک بودیا ےل اکا یتتنطاس یسالاب

 ( نوا هژ ) یعسا هک یدلوا ر وب نه یلغوا هنرپ ردشلوا هنس ترد قرد

 هل هاو هنر ز وا هلم اعم نسح هلبا ران ل ولم یک یسالپ یخدوب بولوا
 بولوا هرزوا تب هامحو تب یدلوا نیما ندنروشورمش كالا تب الو
 ردشعا عج باک 3و2 ید دا ترشا دعو تیحاصع ها رنا اھ وارنکآ

 یدلوا ( موطیح ) یلغوا هن ر و كاله هرکصتدتم وکح ےک کس نوا

 یدیا هل هدن راکنج نالوا هلا یلاجر سصعو ماش رنک او بان هرانات ل ولم

 هن رب هلکعا بهوت هرکصاد هند قلا بولوا هرزوا تدش همالسا لها

 لتقینا ( داپمش) یشادنر د هرکصند هنس چوا یداوا ( سوروت )یشادنرد

 یشادن رق ر توت وا سدح ه رک صد هئتس چ وا یدک هخ رب بودا

 هن ر تونل وا ساح جد ل وا هرکصاد هنس رب ت واو! ( نیطتطسق )

 ندنراکب ران ات هدنر ورح هنس چ وا یدل وا ( نوا هل ) ییغ وا یشادنرق

 | هنهاشاداپ رات اتویدلوا ( نیشوا ) للغوا هن رب بودا لتف ینآ نوقرا

 روب نم جد ل وا هلکغا تیاکش ندشتاق كنابب بو ردن وڪ مدآ

 نیشوا هدنروم هنس چ وا نوا ید ردنوک مدآ نوا كعا لت یو5را

 9 رس هدس جوا ی :رکییدیا تحوک یدلوا ( نواهل )یلیغوا نم رب و لاله

 . كا هللا رکسعردق كب زوتوا شاط روع یلغوا كلاب وچ ریما هرکص بواوا
 ۴ یالتک" هندالو بوئودساط روع رلیدلوا لص رکص بو دا دص3 هن رزوا

 نکا رایدملا بودیا هرمصاح نس هماق سالا بولک یرک-سعرمصم هدعب
 1 مت هدنعس ر یکیا یرکب ز زوبد ب واک ها ربع هدانز ن دلو | هرکص

 ۱ . یدلوا ضرق "دنا ید هعبطوب تولوا لوتتم نوا هل هد هکر عمو رلیدا

 . نالوا هعارهقتطرخا یرللوا ردهدنرکذ عرف ك هقبط یج درد (لیذ)

 0 ردق هنس یدب بواوا مسن مان ( نیط:طس3 ) ندنسارقا كنوا 4



CRD 

 هدزکس زویسب بودا التسا هسسلاعا عیجو انب راسلک هدشالو ردشعا

 یتسیحاوت سسو سوس رط بول وا ( نوا هل ) یشادنرف هنیر و لاله
 هنرزوا كلا یییدنعلاد دجا ربما بواوالانضغاک اسهیق یدلیا رضست

 راجا ده هلا ن وا هل ید ر و رکسع رادقم رب ید یدنکو طاف 4

 ید كن ور لغ وا بولوا لاله هدسح رلب دالبا هرمصیق ب وږ ا رسا

 یسااب بول وا ( س ور وت ) یلغ وا كچ وک هلکملکچ ليه هنب را ز وک
 مور ن وحما ییاعتا یشادنرفو  Eدال قوحو لتف مدآ قوح

 قافلا هلبا نالس راجل یهاشداپ هئوق بولاق زجاع صف یوللبا ذخا

 با رفظ نکا یدردنوک هنر ز وا بور و ركع رادقمر جد یدنک و

 هلا هل. دیعاوم بوت وط نی مس تارادم اکا رصیق ر احا رلیدم هل وا

 ندرمصیق سورو هن هرعصبواوا شوخ یرلارا ناهزرب یدتابلح هنفرط

 نالس را ماد رصیق دن هعف 3 ول یدعا 3 هالو ب وا وا ناد رکور

 زاتو احر نرلهراو دن رز وا سوروت هنو لاس را هل رج یاداده همف رط

 ناوانلت ندنعالق سس بوکج رکسع ید هعفدوب نالس را حلق هلکغا

 هود بو راو ندل وب یرمغرب ځد س ور وت یدتا هرمصا یتسهعلق
 هالو ب ول وا هطاصم هژ و مضلاب نالس را حلق هلکعا ت راغ نفارطا

 ییغوا هر و كاله هرکصتدتم وکح هنس ت رد نوا سو روت یدتک

  ( ۱هللا یدادما كنهاشداپ باح نالسرا چلت هرک صز د هنسر یدلوا ( نسور

 هنس ید ( سو روت ن جلف ) هنن ر هلک عا لتقف بول وا تا رفت اکا

 جورخ هنر ز وا كنارکسع هلة وا مدآ قالخا دب نکل یدل وا ردق

 لواع یدلوا نافتسا ی ( نیب ور) ییغوا یسهج وع هنر بودا لتقو

 حوزت ییزف كئلارف كرفو یدادا روعه ىكلاع بولوا مدآ كواسلانسحو

 هنر هل وانابهر بودآ تعارف نداد هرکصتد هنس یا رک: بودن

 دهب یلک راو هیلاطنا ات ندهیک اطذا تکلم یدل وا ( نوا هل ) یشادنرق

 ندنر هفناط كلرذو مور هلال ام نیکو ارهق نیک کل املوایدلو تعسو
 جات کا مور رمصیق سد ی دعا اخ را رمسانمو را ہی: کک رف او ردشلا

 هرکصادهنس ترد یجرکب یدلدا حیوزت نشادنرقرق یلارق سبربقو لاسرا

 نایعا هرکص بول وا ردق هنس چ وا ( بلیف ) یرهص هنیرب و كالد
 یتسهب رلیدتا بص یب هسه مان (موطرح ) یرهص هت ربو لتقینا اود

  Eaو8 و ۱۴
۳ 



( 1۰ ) 

 نرگصاد هنس ز وقط یمرکب ردشعا ان هسنکرب هنعما یقب سج رج هدهرد

 كم هک اله در تولوا ردو هس یہ رک ( داعش )ىلغ وا هنر و لاله

 بواوا مدآ فوسایفو ےکح یدلوا ( كيفاق )یلغوایشادن_ق.دنرد زویکیا

 ید روط هن سرب ی رکب هرژوا بانتجاو ضارعا ندکلم رعب دو اند صا

 مور مصیق کولبرپ رانا نیغلوا عقاو قاستشرب هدنراذب یسایما هدمب

 رایدلبا ساما نسعا یدصت هنبرخس تیالو لوا بوردنوک مدآ ه ةرط

 نالسرا بلا مرج الف رلید ردن وکر بخ هنفرط یهاشداب مالسا ید یولبرب

 مزهنعو هیراحارارک هلبایرکسعكکيقاق بوراو هن رزوا هنممرا هل ارکسعرفاو

 ییرهشینآ نالوا یراکللا رادهدنسبتلا یللا زویترد كتر هرکص یدلبق

 مدا ق وچ ندیلاها نودا مخف هرکصاد هرمصاحت نوک شب یمرکی خد
 قد هعیفر هش ا راس هدنرهسش ینآ تق وا وا یدلبا تراغ ن رللاوءاو لث

 بوجاق هلا ولنآ زویترد هسا كيقاق یدیا او هسنک مظعم زوترد یربغ

 ی هب راسقو ساویس هرکصن دنکم نامز ر یدلبا اجلا هرصیقهداویناتسا

 كيفاق سب یدایا دمت نوجا كم رب ویلا یتبالو هن و نی صاخ اکا
 راد بوک نواس هفل اط م و ر هرکصادنرارف تدمر ب و راو هساویس

 هنود ارقا 4 یرل-غا لاد یروبزح بواوب تصرف هدهاکدیص نوکر
 یک ی وا وا قرفتم نم را ءا عا تالذ دعب )یدل و ضارعنا هدنایا ود

 ( فرح یجد رد ) یدرار ریو هب رج هرامکح یی و هالسا لها
 راتوب ردهدنرکذ یس هقرف هت و ر نالوا یس دقبط یعچوا كنکو لم نعرا

 ایکلکاکا هب د مور هکر دب رهش سس یراکلملا راد تولوا رفت زومط نوا

 ز وت وا زویکبا كی ایی كن ردنکسا رات یرا روهظءادتاو رارد

 هدنسنکیا ییرکی زویدب كن رج یراضارتناو شعلا زوبر د كلرع راو
 كکیتاق نالوا هثلاث هبطرخا ( نییور )رد هنس یکیا شا زویکیا یرل:دمو
 یدیشعا افتخا هدساویسو رارف هرکصتدالتف ل رونه تولوا ند: ساب رفقا

 مور رابدل وا عسج هنشاپ ین ایعا نم راو یابنا كکيفاق ب وچ هرکص

 هدنل ۲۶۱ كناو هدنا ردق هنس یم رک: و مح نس هعاق رادنس وڏ ندال و

 (نیطنط-3)لیغوا هنر و لاله هدنخشرات ناسکس زود رد هرکصا دتموکح

 هرکصتددنس شب یدلو تعسو ییالو تولار رهشو رهعاق فا ویداوا

 ج چاش ا نیکح یدل وا عاق ( سوروت ) ییغوا هنر و لاله

: 
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( 1۹ ) 

 بوت وط یدتا لاسرا رکسع هن رز وا كلا ىسابعلا ر وصاا رق وبآ

 هنس ی رک یتدمیدلوا كالههدسح هرکصرلبد روتک هدادغب هلادنو دو

 ( داعش ) یلغوا هدیدب ناسکس ز وز وقطقها وا رمسارو نم رد ٹل وا
 هفیلخ لک وتم هدنس هنس یش! ز ووا كلا ردسابعلا وبا یسهینک یداوا

 بودا لاس را هتیرزوا ك ر ون نه هلبارک ع ےظع ییافب یرکسع سم

 هللا دن و دق یداعت تو وا ر وصد مالسسا لها ه رکصندکنح مظع

 یلغوا هدیکیا ییرکب كب هن ر بودنا لتق هدنراکد ر وتک هب هنیلخ روضح

 هرژ وا هقطالم هنف رطرصیق رک و هفیلخ ك رک بول وا ( داوشا )

 دن س یدبزوآ وا ردنعا لاس را یک ولم حانرب اکا صف تح یداوا

 ید و تولوا ( داعم ) یلغوا هن ریو كاله هد زوقط ىللا كي هرکصند

 دالب نکا بت ودیا بس ناش مظع سد یدل وا كلاس هنکلسم یاب

 یدلبا لاسرا جاناکا سون امور مصبق ردشلوا یراج یکح ید هجرک
 كن هقیلخ بولوا طاسم د ه هیمالسا دالب هلکملک لالتخا هتلود ال

 لر و نم هرکص رد شهز و بودا هب راګڅ یرخا دعب هح هلا یرگیع

 نیلسلا ناطاس هسسیآ نال وا یک اح ناو بول وا لغ وا یٹادنرق زد

 ءاثا بودن كنحو جورخ هن رزوا داعش هلغلوا دادعا هر و دک ندنفرط

 نیاسلا ناطاس هدنراک دا ماست بوت وط یروب زم نهرا یایا هدهبراعګ

 كي هنب ر بولوا هلس ترد یرکب یتدم یدلبا بلص هدنچرپ هعلق قنارط

 ىدا سابلا جات اکا مصیق بول وا ( داوشآ ) یلغ وا هدح وا ناسکس

 لاله هرکصند هنس رس یدل وا باقم ود دال وب ندن ڪت دل وا عیعشو

 هدنرهش ص راق ب ولوا ( سابع) یشادن رق هد رب ناسعط كم هن رب و

 رب ھطد ندندسف یدالب یدتا انب هع ال و تردو هسنک كوس

 كاله هدنس هنس شب نواز وب كی هرکصاد هنس ترد یمرکی ردشعا

 هژءاعع نسح هنفرط هرفگ و مالسا لها یدلوا ( داوشآ ) یلغوا هنیربو

 هرکصذد هنس ید یمرگب ردشعا ان هسنک لوس ییا یتروع یدا هرزوا

 یرلکا) اراد یدلوا ( دام ) یلغوا هدیکا ق رق ز وب كب هنن رب و كاله

 ندیا انب راج رب و روس نیم هنفارطا ب ودیا میس ون نی رهسثین آنالوا

 هنسج وا نواوردشع امس وت هد هل مانهرد كلکعج ندرنمانییاح هپ راردوب

 كلکعج یدلوا ( كيف اق ) یشادنرف هدسشب یللا هنب ریو كاله هرکصفد
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 ی ودنکو الینساهنکلام رکا بودا تصرف زاهتنا یهاشداپ مع هلذلوا

 ضرفنء هدنا هبت وکاشرا هقبطو كاله هدنسح بودا ساحو ذخا جد

 هنب رارزوا یبا رما دحاو دعب ادحاوو عم افهرا نایغا کا تولوا

 یا نوا رد هدنرکذ یعرف كن هینوک اشرا ( لیذ ) رایدتا راتخا مکاح

 یراضارقناو شیزوب ییاایرروهظو هینبهرایراکللا راد بواوا هسی فن
 یر ادا ردثلوا هنس شب یرکب زوی>وا یرلت دمو هدزوتوا زوب زوقط

 هنوکاشرا قهلواربساسسهدرا هک رد ناطراو نالوایدیغ-كناباب قاعسا
 رایتخا یزو نم یوق نمرا هلفموب هسوآ قتیال هتنطلس ه دنس هفلاط
 بودیاهب راح ارارک هلبا رام بواوا مک اح هنیرزوا رلنا ناطراو سد رایدتا

 هاکنا یهاشدا: سرف نکل رلب دلوا هذاص »د هنن ر زوا لام رادقمرب هرکص

 هنن سد یدلبا هارکا هرج نوعا یرللوا یسوع بویعا تعانو

 ها مدآ را دق ر ندنمرا نابعا ناطراو هد هک رحم رلیدتا كتح بوزوب

 ( طراو) ندنسا رعانمرا نب ندنفرط یهاشداب سرد هدعب تولوالوتقم

 (د واد) هدعب ( طراو)ییفکءا هدعب (ناحاو) هدعب ( ماشز )هدعب (سوفنام) »دو

 بولوا ضرفنم سرف تاودهدننامز كلوب بوتلوا بصا (سروردوت )هدعب
 بودبا لوبق یب هیزج س رودوت هلیا یرلعبا ارغ هند الو نمرا مالسا لها
 مان دمع ندنرلف رش فرط نیعجا مهیاع هللاناوضر ن دشار ءافلخ

 هدعب (رعه) دعب (روخرمف ) هدعب بسازاج)هرکصن دنایدناوا نا حانون ا

 نعرا ( فرح یعچوا )یدلوا ضرقنم هدناارما تاود بولوا (هسرت )
 هکرد هدنړل رکذ یسهشانط هود ارقاب نال وا هقبطیع>وا ندنک ولم
 یرلکللا راد ردهسوک رفت چوا نوا تولوا ندندالوا لارا دامس رانا
 زو روقط ایم كن ردنکسا ے رات یر رو-هظو هینبمرا تلذک
 ناسهطزوبیرلت دمو هدشد یر زویکناگد یرلضا رفناو یس هن-یجزوتوا

 ناشوت رهشادت | ندنمرا»ا مها هکر د( داوشآ )یرلادتا ردشل وا هنس لب

 هنودارفاپ ر و نح نادناخ و و ردندند ادجا كل وب نودارفاب ندا ۳

 كاله هرکص بول وا هم اسم ید نوا ندم كداوشا زده وا تل

 ردق ہنس مرکب بوآوا ( دایس ) غوا هدد قرقزو ز وهط هنر و

 ۱ ۹ هنر و لاله هد دب شقلا زوز و هط هرکصت دک ولس SE كتساناب

  هلکعا روهط یدانع هدنس ادا ه رج لام بول وا ( داوتشا) ییغوا
£ 
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/ 
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 نو راوحو یدتا انب زر سانمو رلاسلک هني ړو مده یر هن اب نالوا
 یرمصیق مور یدلبا بصنایاب هدنشالو ییهسی رب مان روقرمق ندنس هذمالت

 قم وا
 روق رم هاب بودا تع زع هزاقالم هلکبا هرکتص توش دغاک ادا

 ی و٤“ ید ز ونک ناعا هباسع ترضح جد نیط:طق

 بول وا ق الم هدام ور هل مه. یدیا راو جد مدا كب شک و اب اب

 ه:دیالو هن توئودورلبدت| یناثیعو دهع هرزوا یعشلتسود هلبا ی رل ر رب
 یس هلیلج ۳ هدنرلباب ا دعالا ىلع هبلغو دالب رڪ“ دو هننانادحا یداک

 مع یتا یسار ز و ہدج وا زویشب هرکصندتم وکح هنس قلا یللا تولوا

 بواوا لوه هنقوذ یدنک یدلوا ( و رمسخ) لیغوا هن ر بوډا

 .لغوا هارب و كاله هرکصند هس زوقط ید رروک ینارزو نیر وما

 لاله هدد یمرکب زویشب ردندنرانآ كلو یسهعلق قاربط یدلوا ( نارید)

 ل قو برح هد رد هلا یهاشداب سرف یدل وا (قاشرآ ) لقوا هنر و

 میظع ځد یهاشداپ سرف هرکص یدلبا هبلغ قاش رآ بوا وا عقاو
 زویشب هنر بواوا لاله نکیا مساو یدلبا مسا یقاشرآ بولک هلا رکسع
 تاء بول وافب رح قلا یسو هیفس یدل وا ( باب ) لی وا هدیدب یللا

 قاف هرکصادتم وکح هنس ید یدا هرز وا تناها هنن رایک فیس

 یدل وا ( داطضراو ) هدنرد شلا ز ویشبهنب ر یدشا افق نو دارت

 یدتشدا تم زف بوردن وک مدآ هنهاشداب س رف ید!مدآ رد ادو عیش

 نهرا نایعا ىدا لوخد هنتع طا رز كلا بواوا نادرک ور ندمصقو
 بو درو:.ک ھل واتا ردا مالعا هسوذ وا دز صید یصوصخو

 یم وکح تدم رد شل وا لاله هدنا یدتا ین هب هر نجرب هليا دن و دیق

 لاّشالا لع ( قاش رغاو )و(یقاضرآ ) یرالغوا 3ا هخ رب ردهنس تر د

 هرکصذ دتموکح ردقهنس یدیرلیدنا بولغء هتهاشداب سرف راب داوا هاش داب

 یسهددع بورح هلا یرگسعسرف یدلوا ( ورسخ) هدشب شع زویشب

 (خوباشما رید)یشادنرف هنرب بوشود رمساهدنا هکسزوشدب سعالارخاپواوا

 تارادم خد هنف رط رہے ور دژ جل وا بصاندنفرط یهاشداب سرف یدلوا

 یسادنرفو كاله هدرب زوتلا هرکصادتءوکح ردق هتسرب یر 1 . یدبا هرزوا

 سا عاح هرکصا د هنر بوک ا هلا یبعس كاباب یورسخ

 تمه: هاوس ترشاعمو یهالء یدلوا ) سس هدرا ۱ یلغوا یسادنرف

 یر (ل)
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  یرکب (ماشرا) یسهجوع هنب رر راد ات موڪ هن رزوا تلود نایعا
 ۱ و یدلوا(رشنآ ) للغوا هدشب ناسکسزوب هکاله دعب بولوا عاق دنس
 4 ر دلکد حک نکل رررد یدتا دلوت ماللتسلا هلع یساع هدنس هرس یجکنا

 .. (قوردانص) لیغوا یٹادلرق هک اله دعب بولوا هس رکس زوتوا یتدم

 رد دتسیمرکب بولوا هدجوا یللا زویکیا ( طناورا) دعب یداوا هنس زوتوا

 قوردانص ن( سش هدرآ) هن رب و لاله ید لوا هرکص ن دتهوکح

 بودا بسک ناش مظع ردوا دتع ردق هتسرب قرق یامز كلوب بولوا

 رکا تاکلام نالوا روا هنکلم ودنک یدو كسرافو هنن رکا كم ورد الب

 كاله هدترد نوا زویحوا یدلوا هدا ز تکو شو تاودو كلام هنءطاوم

 هرکصادهتسیکنا ید انن ییراشادنرق تولوا (طساو هدرآ) لخوا و

 ۱ سش هدرا ن (نارید) یشادنرق هنر و لاله بوحروس ینآ هدهاک دیص

 كره دز الو لوم هراکشودی یدلیا ے رص هلا یهاشداپ مور بواوا

 ن (نارشد) یشادنرق هش رب و لاله E E بواوا میآ
 یدلبا تراغ یسدقو ماش بواوا هاشداپ هدد زوتوا زویجوا سش هدرا
 قالطا ینا سون اک: و مصیق هرکص نوشود مسا هدکنح هللا مور هدعب

 ند هیفار یدلبا لاسرا هندن الو هنن و څ وز روع ما هیفار ندنساب رقاو

 هللا یرادلو و قرلطت نوجما صوصخرب هرکص براک هیبثد یدلو یکیا
 لاله هدز وعط شع زویحوا بولوا هد یکیا قرف تدم یدادا یل هدنالو

 سرافو ناسارخ یداب رهش لوب جوا بواوا ( شارشاو ) یلغوا هنن رو
 1 یدلوا لوتف» « دنر كن هکر عم تبقاع بودا كنج ارارک هللا یرکسع

 . (ورسخ ) ىلغوا هدزوعط ناسءط زویحوا هن ر رد ردق هنس یر. یدم

 E ىد راو ه رهنلا ء ارو اھو ن اسارخ بودا عج SES ع یدلوا

  یدلیا ذخا نماشتا یسااب و لتف نرلهدآ قوح بوزو یی رلهاشداو

 لب هرکص رد د٤ا راف هناتسدته ن دنلا كنا مش درا یهاشداب سرف

 هی دنکو یدلیا اجلا بولک هتناب لورم دخ هیر مان لانآ ندنسارزو
 . بوروشود نتصرف ه دهاک درص نوکرب بودنا باتالاو برق هبت رم لا

 ۱ ه3یدب قرف زویرد هع ریرد هس زک قرف یتدمیدلبا رارف یدنک و لتق

 ریست كلام قوچ بولوا مدآ رداسهب و عید یداوا (طاط ر.د) ییذوا
 . هدشالو ردو نرونک ناعا هبا سبع ترض> ادعا ندنک ولم نهرا یدءا

۰ 



 ( ده )

 قلوا ندندالوا ارودکیسهیراج كياراترمضح مهعز ىلع لاشراو

TO TOK 

 ه دقد لوا هنس ترد یتدم بولوا ندنک وام ناسارخو نب رد ه رزوا
 رسا یی ودنک و ذخا ندا كسويت بولک هن رزوا هنمرا هللا رکسع مظع

 سوخویطاا یشادنرق كوت كلذدعب یدروتوک هب بواآو یدلیا
 رارکت قلوا یوم کاک را یرم> عدلا لاو قالو بودبا حورخ

 نارا هدعب یدابالاص,تسا هاب یرللوا هرزوا تفلاخم هیودنک بواک

 بصن مکاح کاش رغا یشادنرق هئس هل بولا ید نکلاع نایرسو

 من نالوا یه اک لاشرا هرکص ر داوا لس هقط هد وکشرا هک یدتا

 غوا هت رب و اله هرکضن دک ا رو وا ندا
 یرگد رانو رد هد هنوکاشرا (دصعم) یدلوا هنسرب یر سشادرا

 كنردنک سازان یزروهظو هنینرا یرظللاراد یوا عا
 زوتوا ز هیشب یرلکلم ت دم بولوا ہ دنشب زوتلا یراضا رقناو هدنشع

 نسح بولوا ( لاشرغا ) یسادنرف تاکاشرا لوس یراادشا رد هنسشد

 بودیا عضو هاس>نیناو3هدنرل:دب یماناعرو یرک عی ا مدآ ی حاصلواس

 تودناراتعا هند ال وا لیارسا دایسو یدتا نیما فلاظو ه هقناط ره 7

 یرکب تودنا رومعم راتکاع قوحو ان رارهش معو یدر و رلصاخ رغا 5

 نیبیصا هدنسکنا ناسهط رد اقا ران هرکصت دنموکح ۵ یا

 یدلا ٌكولس EES یساا تواوا ) قا شرا)ییخوا درب و لاله هدنرهش

 لاله هرکصفد هنس جوا نوا تودنا ریس الوز ه سالات رک د هرقو

 هدو رب شل یرهتلا ءاروامو ناسارح یداو ( سشدرا) ییغوا هنر و

 هنهاش دا رہے هدعب لڌو یعاشداب !بلو یدتا 2 توراو 5 هدور دالر

 سزسد صد ھن ریازح رک قاو ی دانا قالطا هکص تولو رفط جد

 د- رغو هية رش ل رام هک هلو ش یداوب توو قلودو تعءسو یسهزیاد تولو

 كنو مشیراوت تاب را تودا ات رار هش ممظع رایدلوا دادیم و عیط» هیودنک

 هرکصاد 2 صف شد ی رک راردا ها دا قود ° دو روح ك ع

 هد رش سدو یدلوا هادا هدزو وا زو ( نارقد) ییغوا هنر و لاله

 تاذک نسلاهاو بیر خد یسلباتورسا یرابدوهب نالوا یاکس بوراو
 (طساوهدرا )لغ وا هنر و الهه رکصن دتموکح هنس چوآ زونوا یدلنارتسا

 هرکصاد ا کا هات هردو مدع هک« طمط بواوا دیس یدلوا معاق



( 154 ) 

 3 را ساعطداک ندرلنا رابدتا رار۶ هدالب فارطارلت اهکب و دا لاصاا

 ۲ ردرلب وسام اک ایس ةا هس وطب اک یدلوا مدآ ناشلا مظع بواكەدنالو

 . (كارا)هرکص ( لایما ) هرکص (اکیح)هدعب (كاوشا )دعب( كاناوخ) هدعب
 (ماد-ه)رکص(رارون )هرکص (شراواش)مرکص

 (لارا)رقهرکص(راک )هرکص
1 

 (  ر اهراز)»رکص (اروح )هرکع (كلالف) رک ص( كاا ) هرک ص (دنارح)هرکص

 ۰ لوتعع و دژ هک رەد لوا سا کسا یدنار تاهم هد اللا ه لعد وا (د بو اوا )

 < ىو )کم (نورا) کس (ردشلوا)
 _( كو رصن )( تح )بولو( ه>ارح).رکص (رواراب)هرکص (اکس)ہرکص
 راک (هجارح) یدابا الحا یلیسارمساوتیو تیر یسدقلاتد (هدنامز)

 ۱ یدنروتک هس الو بودن تعانغ ند رتن تی هسهک مادایعشندلیارسا

 7# هرکص ب یا بسک ناش مظع زور زور ی دالوا بولاق هدنرادنهرادایعس

 هرکص(صدراب )هرکصت دیک اله كن هجا رحردکح دلکیرکد رلید)واهاشداب

 (كاکیح )هرکص (سوب ید)هرکص ( صواپ)درکص(كادرک) هرکص (حوجاب )
 بواوالوتس هنرزوانآ وب بولوا (نارش د) لغو ا هرک ص (طفادرا)درکص

 دودنک ی دلوامساو یکلمو مظعیناشو
 < ۳ د>اودهباد> او لغوا ترد هرکصا

 هرکص ( قاحاو ) هرکص نارد هرکص ( تاپ ) یکاوارد راشل وا هاشداب

 . چد كلام دعب هراز ییخوا جد كناهدعب (هسر)یلغوا كناهدعب بواوا(ناورا)
 رای دلوا(ههاو)یلیعوا یخدکنا هدهد (ناو) لغوا خد كنا هدهب (ماقا)یلغوا

 ۳ لوا تولوا لوتعم هدکنح بود | هب راع هلا سو لدن ا ههاو وب

 3 هنس شعب تودیا لاع2اهرا صا هءءارا تاودویداوا ضرفن»م هدنوتاود

 3 لید)ردکح هاکیرکذ مکه ها هبلغ رک لاشراا رد [فرمصدردق

 هدقدلواكلام هثب رابد و هدنرک ذیعرفكنع ةكلرانا ( لیذلا
 نا ۳ هنم 3 بصن لا ونرفرف ط هلو ات !توف

 ۰ اب یادم كوب بولوا سوت و e زولوا
 3 را ( فرخ ییکیا) یدلو صارعناهدو جد +-هطو بولوا

  لیذو دصفمر و ناوئعرب هدنلرکد هینوکشرانالوا هبط یینکیا ندنکولم
 رد هدنرکذ یلاو->ا لاسجاتاکاشرا وب ( ناوسنع )رد هن رزوا
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 ) ٩۰:۳
 تفدآ نیت تبالو را-همر ید هاب یر ص داو كاذکر لردناوا تی

 لوک ناو فاو طو و ی دوا تد اکا د یس هفناتط هتوئصات

 كفا مرارا تال نه هاف ناوورصعت ی ۶ لوا بوشوتوق هتقارطا
 نوعا یراشعو حما یداوا صیاعرا اد دالوارذک هرکصذ دنک اله

 بودا لاسرا یزاراش یلغ واو یدعا اخ رارهش هصت « دنرابد هینسرا

 كنا (هیساما ) یدلو رک اله دعب یدلوا نت هدلاو ا رهشرپ هسا

 هثب رو كاله هرکصددک دتا اش راثا هت یک یساب اب دوب بوک ھن رب

 یلغوا خد كلا دعب ( امرح) یلغوا ید كلا هدعب ( ماه ) یلغوا

 هتراهاشدان نایرسو نانوب بولو دادزاقلود كلوب یدک هنر( مارا )

 مالسلا هلع مهارا یدلا تالو قرح ندنرللاو هنلغ یرخا كحد ٥ رس

 قاسم ندنسا او ان ن رهش هب راسق ردتلوا ثوعمم هد امز كلو

 دخانسهیع كموردالب هکیدتا نیفارکسع هننابو لاو هدنا یب دست مات

 لاجو نسح یدک 2 ارا ) یدلو هرکصندنک اله كرو نهرا هيلا

 قڈعا اکا مارح اش یتروع كسونن یه اشداب نابسس هلغلوا یحاص

 ی دلوا راکلط هل اصو كلارا كع دبا ل افشا هر و دنک تطاس یدتا

 یلغواو لوتفمارآ هد هیراح ءال بوکحرکسع هن رزوا هلکمعا هدعاسم

 هاشداب هنر تنس ابو قالطا یتا ماراش هرکص یداوا رسا سوطراک

 نوا طض قیالو بوبوق الا هدنئابو ید ؤو ( نابارا ) نمسا بودا

 ساون نالوا یلغوا یا معاش هرکص یدابا لاسراو بصف لیکو ندنفرط

 هللا یس انا خد یتالارا هدک دک هنیرپ یدنک بودنا لتق هدضارهنآ هکر دمر
 صالخ بوحاق هالو یدنک نانارا نکل یدتسا كع لتق هلذلوا مهتم

 هءفد جاترب ساون ی دک هغ رب ( ناواشونا ) ییغوا كنا ه دعب یداوا

 رم یدم هلوا بان فطرت وک نکاق مه هک ی
 ید هعناط نهرا كلذ دءب)راب دلوا ضر ۶:هدنوب یدالوا قیح بولوا كاله
 هدلیذ ےک تن رلیدتا بص کأح دن را رزوا دحاودعبادحاو یی راکب

 لوا كرازارد هدنرکذ یعرف كن هیکیح ( لیذ ) زردیارکذ هدلبذ لیذو
 اکا یس هفت اط نمرا هلفلوا ارماربکا هدنضارقنا هیکیح هک رد ( رداک )
 (روس) هدعب ( سانرا) هدعب (ناواد) هدعب (كابرا) هدءب رلیدتا تعاطا

 هناعنک ضرا هلیارساونب مالسسااهیلع نون نب مشوپ«دننامز كوب بولوا
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 لخوا هدعب هدشب ن اتکس زویترد ك ثا الا سودردوان سل اوج <

 . ( سودردوا )یتا لغو ا هد! هدزوءط زویذب ك (سوک راه) یجزرکس

 نم الا سوکی راه تش ( اندام ) یشادنرفرف هدعب هدسلا ق رق زویشب

 یللاص انلا سوک. راه تذب ( هبت "ملا)یش ادنرف ر هدعبهدجوایللا زوینب

 نداباب یی سلاها ییکلم یدلوا رارقر ردو هنس یللا تواوا لارق هدرکس

 _ نا کسر دراو یس هیظعرام ید وق هبهذمراینارول بو دیا فب رګ
 ارام ن ( سواوقاج ) هن ر و كاله هدزکسزو تلا كب بوروسرعردو هاس

 هدعد یداوا عیارلا نودردوا تف هیت ملات ات راغرام نی سولوغاح تد

 . ی وتایلکنا هدر کہ قرق زوبتلا كہ بولوا لارف ( سولوراق )یلغوا
 ۱ ا « دعب رایدلوا ضرع یرمغ بو دیا لنقو جورخ هسع رزوا كلا
 جد هش رالاوحا ی غو بويعا بصا ل ارقرب هش رارزوا یم وق

 . ردنلوب عوقو هدنستلا ىللا كب كنرحم ار ضارفناوب ق دلوا ماطء

  ندنس هجر یرلراوت رانو رد ه دنرکذ یولم هنمارا ( هلکیعحوا)
 هد-درح تر د یرانازر هللا ی رللوا هعط ترد هر زوا کیدا هد اق: ا

 _ کرد هدنرارکذ هکیح نالوا هعبط یاوا ( فرح یکلوا ) زردیارکذ

 __ یراکللا راد ںولوا رفت نوا رانو زدزناج جد دیقیح هللا فاق لدب ندفاک
 حوت ن تذا ی وج نب ثارتن موجر ن (قبح ) یرلادتاو ناوک
 . كرلنا هرکحص بولوایسشاب رکلاود كترادورم لبا ردماللا هيلع

  یدتک هن ذرط لا بودا عج نع ااو ی دلوا رازیپ ندنراتم دخ

 ۳ دیس ناوسحو تادحا رلات هلع لوا بواوا نک اس هدغاط ر مان داراراو

  یدلتد ناو بولوا بی رعت هرکصردکعد لوا لزنم ی
 یدلوا رداق هنشرب نکل یمتا لاسرا رک--۶ هنرزوا یضءب لرادورم

 نام یدتا

 . هلکع |لتق بوروا قوارب اکا قیحیدراوهنرزوا هسفش دورم هکر ارد تح
 . یدلواروثک یایناو لیوط یرع بودا بسک لالقتتساو نیعت مویلا دعب
 اکا نمرا یدلوا ما ( قانیمرا ) ی دالوارب تا هتیرب هرکصندنک اله
 ۰ هصحرر ندنعابتاو لاوماو ندشالو صاوانموروخیراشادنرقردوسنم

 ۱ هضاواقع یسهغاط دیصاواعو هروخ یسهفناط هیروخروخ بودیا نیم
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 هرصا يد e كت يلاغ تفو لوا یدلبایک كلا بوراو د هاد وغرو و

 یدل یاو هدنا سوا یرکسع رس لرصد سوتاپسرام بواوا هدنلا

 | ندسوکیزید روب نم یار اا ساو ندرلکنر

 دادما بوردوک یلدا هسوکی زتید الیا رلبدلبا قافلا هکنج هلا لآ

 ندحابص راب بتا ترعشابم هکنج بوعا لوبق نکل یدلنا ساقلا نامعا

 ن ابکشزو ندنرگعع لطالم ا بولوا لعتت تب رخ هراپ كد هماشت#

 هد انا لوا خد سوکیرتبد یدلوا مرهنم ی دن.کو كاله مدآ كب
 نوع | ی اعا كنس (ا تو شود دن درا كند یلغوا هلغلوا لوتعع

 یس هلج تودادادعس
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 ةلرلنا ی دا تغ ارف هللا یصصت كس ويسا نکشغا لتقف مداقوج یت
 هابرافاوهدعب تا یایلاتا بولک هن الا هرکصا دقداو | قرفتع قیعج

 هلدهنآوب هيا هنلاوحا كخرلل ارذ ات اسا یدلوا كاله : ًاعف بوشود
 رد « دنرکذ یماکحتنس هرزحایلکنا ( فرح یعج وا ) قدلوا بارفظ

 یرروهش+ادع او هر کن یرلکلاراد بولوا هک رفن تر د نوارلثوب

 هد کس قرف زوتلا كم یرلضارقا بولو[ یسلد ناکہ كب كدام

 كنورجا یی. ( سوفور سو لوک )رد هر اروا رادو

 ك هردص ی دا لار تكحوک ید هقود هدنس هوح ان اد امروت یسالاب

 هنس جوا نوا یتدم راد | لارف هراودنک یا قلخ ایلکذا هد دب ناسکس

 ند هنس شیزوئوا یدلوا ( سوکیراه ) یشادنرف هرکصن دنک اله بولوا
 هدنیزوتوا زوب ك- ( سونافتسا ) یبغوا یشأدنرق هن رو لاله هرکص

 ( سوکیراع) یعکیا هن ریو كاله هرکصتد هنسزوفط نوا تولوا لارق

 هدعب هدزوعط ن اسکتسزوب تك نسودراشر ) هدعب هدر د یللازو كب

 ه دعب هد زوفط ناسعطزو کب ( سوکیراه ن سڏ اوج ) یشادنرق

 ییغوا هدعب « دیتلا نوا زوی ڪا كبب ( سوکیراه ) یمجوا یغوا
 زویحوا ( سودردوا ) یلغوا هد-هب ه دیکنا شعزویکبا ( سودردوا )

 هدعب هد دپ شعزویحوا ( سودراشر) یعلیا یدیفح هدعب هدیهرگب

 هدعب هدزوفط ناسعط زویحوا ( سوکنراه ) یجندرد یلغوا یسهجو

 یا یلغوا هدب هدیکبا نوا زویئر د كب ( سوکدراه) یش یلغوا

 ن سودا رن(سودردوا)یحدردهدءب هدیکیایبرکی زوترد(سوکیراه)ا

 زویرد كب تلاشا سودردوآ ی سوالنوبل نب ابلق ن سورجور تشان|
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 الات یدک مان سس ران یرکسع رس رصد سولا نیس وج تالذ دعب

 یراکدد سن وسفاس ید یسراتیدلبا لاس را ن وجما صیلخ ینامورو

 هدانا لواوكنح هنس جاقر هلبا سالتوتو یدراو بولا دادما ندهعاط

 بواوا ردق هنس ز وت وا یتدم یدلوا لاله هلا یلجا یدنک سال وت

 (۱) كلذ دع رد-ثل وا هدشسخم را شب یللا ز ویشب ایم ی اله

 بودا كنج هاکنا سس ران او س وب یدل وا لارق

 جارخا ندامورو ایلاعا نس هض اط هتوضو لنق یاو هبلغ رمالا قاع

 اراغاوه کولبرپ i هیاناسایعوج بواوا قرفتم هدالب رلناو یدتا
 ید جارخا هناولاو ھن وه ید یرانآ هرکص بول هدا ام رحو

 . هیدربوفن ول هن رب بول و ضارتنا هدا ر وب نه هیق رش هنوغسب
 رلیداوا تام هکلا«لوا نیکد هن ر وهظ س وخد سواوراقات یس هذن اط

 3 هد رغ راد كن هنوع ( ج رع ییا ) ردکج هاک یرک د هدیغاشا 1 ۳

 هداند یکی و هدب رغم راد رانو ردهدنز رک ذ یرالارق كرلناویس هقرف نالوا
 نوازود ر دانیم ل د الیمیر روهظ ءا دتاردرلکل ار نالا! ذه یل ا هراربقوج
 ۳ ۶ ۶ ۰۸۰ رواد رغ هيواد هرکصذدسوکیرالا بولوا یشب

  سوروئوه یدراوهرامورو یدتاعج نرکسبولوا ( سوقاوتآ ) نالوا
 سد یدتا ےب وزت ییاندیسالب یشادنرق زذ بوسلوا مص ه-اکنا رص
  هیاماتساو ایلاغ بوبءاضرعت هتشرپ ند ایلاتاو امور سوفلونآ هرکصندنا
 . بودیا نه یتا زور زور بودبا اتکا هلا یموکح ابایساو یدراو

 ۲ دیس هقناط لاعترو رلنا هکمردا ن رطیداا ندن)الرلتسرپ تب جدیسا دنا

 3 هنن رارزوا ها یرلعا هعزانم دفن یادناو هدا امسا هدد

 " هد ریدراو هبابقسرفا بوقیچ هغلاط لوا یدتا جارخا نداد او
 . يدتا حجارخا ندرادد لوا یرانا ® لها « دعب تولوا ن . a2 نامزر

 هددالوات توا وا لار ( الاووا ( رو لالھنامزدعد ردکح هلک لیصمت

 دب را لا رلکترف نالوا هرزوا تفلاخم هی ودنک جدنا لیصحت لالفتسا
 سوکر د نائاوا رکذ هدالابوب یدلوا سوکت ید ) هک اله دعب یدتسا

 ۱ نعد هوه هد رات ش 9 زوترد EE كنو رد رغ ندانرد

  هیلکلابو موڪ” هنرزوا الاتا هلبا مدآ یرادقم تم زویحوا السا ناو 2 راحم

 ايلا 0 دعا یدانا را ن سس هلو لن ن نو سس هما » نیس و تر م
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 طظ ۵ الءاع نال وآ هدنفرط هرصایف كد دد یدشعا قس 5 هدالاب

 هنشاب كسالتوت نالوا یرالارق یس هفناط هتوغ هلذل وا نورفا یسیدەدو
 سونا نیتسوج سصیق سد رل دتا حورخ ندنتعاطا رہے بواوا حج

 هلبا مدا ك نکس سالبتوت یدلبا لاسرا رکسع میظعرب هنب رز وا كرلنا

 یرلیلاها الاتا كلذ دعب یدعا هبلغ لا میدت نسح بول وش راق یرلا
 هدف هذخاوم ی هک را ت داو لا
 را دعا ملاسا ی رادعاذو داقناوتعاطا هب ودنک یس هلج سا ید سود

 1 مزاواو قالطا یرارمسا نا: - ندن رکسع نعهدو

 هتعرحو هنض رعو هنلام كنه هکر به رکسع ودنک بودنالاسرا هن رلت ال و

 دام هو یا رو اه مک .رزوا تملبا ضرعت
 لاله مدآ ق قوح ندتیفرط بودا لادجو كنح مظع بودا هرجا

 عرضت اپ اپ شویجالپ یدلآ هللا شی و ر وب ارهقو اربج هرکصذدقدلوا
 ۳ و بودا وع دلکعتود حس اجر وقع نودا لامهتسا ها زا و

 امور بودیا لاس را ربخ هنفرطس ون اب نیتسوجاپ اب یدتاعت ندیسو لت

 هح ص هلیط رش قلوا هرزوا تعاطا هی ودنک نکا بولاق هدنلا كسالیوت

 نالوا یرکسعرسو هنغافوحیرکسع رصیق نکلیدع اجر سا تر

 یع وعس*كسالتوت هدام وید | هدعاسم بولوارو رف: هنتعاعحُم كفن رح

 هبا یرالاو-او لایعولهایدتا رها دنسااها امور بولوا لابضغقاوا

 یدقار شنا هره-غ بودنا مده هیلکلاب ین هعلق سد رابدغیح ند رهش

 کت روک ءا لوا یرهذ واک یارک یدلبا اب قارحا هلو

 لغ وا ی او داععا هند رطصق نکلیدلنا تم فر هلی” ر و ریما

 LBS وب یذلبا ےف دن بوک تقعرذ سال وو یدک توطار

 سوکیرالا یهاشداب هنوغ ادعا یدنلوا حق هعفد تردامور هدنگا هنس

 هیدناولا هدتلا یللا ز وترد هدعب بودبا حف هدنخ رات یکیا نوا ز وترد
 هکیدتا سالئوت هدزکس قرق زویشب هدعب یدلآ سوک: رم یلارق

 یگرب كا سولا نیت وج رص و زویح وا كب كنام ور ءان

 هدر ىلا ز ویند كد د-هب بودا قارحا هد دعفد ا یس هنس

 نکاس ب واک هنب هتسلاهاو ترشابم هنیر” سفل اب وح سالت وت هنب

 یدلبا تج معو تةفش راهظا هبن رم لاک هقلخ بور و نذا ن وڪغل وا

(AL) (U, 



 و

 3 ۳ عت e ۵ ل 9 ۳ لاس را ۱ تک و 5

 حود ٤ ساناا ¿ن ںیہ سوک ريد ول
 ا كراددل وا تواوا

 3 هع.طال

 1 زویسهرکصردلو AN و شما وان ودن بودا یظن رل ہد صف هه الاد و

 3 ات وام ی ( رک لذا یلغوا یرف هثب رب ءكاله هد: رات کا نوا

 هدیه رکیز ویشب هرکصاد هنس نکس انی بول وا ل ارق س وکی عبد تب
 3 ( سوت ادو ( ندا ر دا ینللار دا ود هروب نىسانا هلغملوا لاله

 ۱۹ تا ها 4 هر و 2 ه دةس هل اعم ناسحاو هر رد یدت لس ات

 قعل وا ی وع EE س ون ار نیتسوح رخ و یا لتفو

 لاس را نوا قلا ماتتا كن هلوتقم نب رکسع رس مان س وب را "لب

 یارهباو ینایعا هت وغ یدل وا مرهم سونا دوه راادعب یدلبا

 یروب نم هللا یراغا لج هیهعطاوم هدنرلندب س وب راملب هللا سوت اد وی

 كل سو را ملب هدءعب یدلبا لت فلس یک یییدلوا لارو یدالوا بصد

  رکسعردق كي ز ویکیا هدنشاب کس وکت یووا نکل یدتا دص ه رز وا

 ۴ 1 بوریک هنماوذخا امور بودا ه.لع کا ها لح سو را ماب یدبا راو

 ۲ سوت نتسوحو یداوا لارق ( سال وت ) هن هفاط هنوغ ءرکص
  یکلام نال وا كد ەنغام را سو راپ ندسلآ بول وا ےص هلیا مع,

 ۲ وعد بو ردنوک مدآ دو رالب ناو روت سا

 3 ی ما نر ریسا و هدا ید لوا ون



CEY) 

  ۹یدینما سح قوا « دنس هظ الم لیصح قارصق یس

 امورو یا ن واز وت رد لدالیم هرکصذد هرساح هنس یکیا س وکنرالا

 هدنراثو بهت تولا ن رهشامور یسهنسیحش درد سارو كي ساب

 یرلن ربک هرلاسیاکو هراز سام بويا لتق مدآ قوج نکل یدعا هغلابم
 یییزفکا كنکلاع الاغ ید راو ندنا بولک هی اب راغنوه هدعن یدلبا نیم
 ناکسا هدنا نیو ندنموق نودا رسا نس هلج كلایاہسا هدعب

 لاوماسا رانا ها تورا د لوا هک دابا تک ر هارو رو
 با یرال وا نکاس ہدنضرا اسنارف ندنکلاع ایل راکنرف ےک ھت یدل د
 اب راغتوه هکر ابدل وا نیتقرف ی هغ اط هئوغ كاذدعب یدلند صاارف
 هب ىع هن الوا نکاسهدنضرا اینابساو هیقرش ههفرف نالوانک اسهدایلاتاو

 هقرشردنعا مکح لارفلفتسم هی هق رفره هرکصن دسوکب رالارو وا قالطا

 یداوا لار سوفاواهنس رغو ( نمره ) هرکصت دەر و نم هر نالوا

 یراط فعضاعوتهرلنندنرلفدلوالولب یا وردکج هلک یرکذ هدفاشا

 یداواطاسهخ را رز وافناوط یاثءا هلام وروای اغوهنوهو هینادناو بواوا

 دیدکل وا لوا يرل اع بول اق ارا ةا وه ط3 هدلا كتء ره و

 سو رام تید ) هدعب تدمر ( سوکر ) هرکصادنک اله یدمارغوا (
 یجلت اکا می وئز ر دانید یقل یدل وا ( س وکی ید ) هدءهب تدمرپ

 هرزوا كا عقد نس ها سو ر اقانوا ندا حورخ هدام و رتوردنوک

 بولوا مدار یحاص راسو تورث ند ایعا انور فی رحو یدایا ما

 نداق لر و نمیدلوا ندناوعا صاوخ كلا هدنج ورخ سواوتسوغا

 قلخ هرخ الاب هلفلوا هداز یلطو یطاسن نوکب نوک یخد هرکص

 هدنناسکس ز وزد گدالم سوگند سد رای دا کشت رص وز

 ساناا نیس و طض یایلاتاو امورو لتو یر و نح ت و راو صالا بس

 كالام هال ااو اراغت وه ردو هنس يا ز وواویدلبا تم وکح و

 اموروا لاتا ىدا هرز وا تعاطا راهطا جد هر هرصایق ب وا وا

 نکیا یرلتداعاردزاو تناها هنراک اح نایلوا ندنراحاو دیک كنرللاها

 ید لوا ريدا ةرزاوا تو وگو تبع شان ند ا

 راس یس ودنکو یدلغاب رفق و قوح هن را رسام و هنن رل اسالک ك رلنا

 هینوغ هدننامز رسصیق سللاو امدقم ارز یدا بهذلا یسورا یک هیتوغ



1 COND 

 ءادتا واب رانو یرلکالا راد بوساوا م دارفنرب نوارلت و رد رک ٠

 زو شب یرلطارقناو یس هنس یه وا یللا زویکبا لد البم ی رروهط
 ا ادتبا ندرلنا ردثاوا هنس ی دب زویحوا یرلتدم بواوا هدخعلا

 دالبرکاو ا راذنوه هاب ب واوا ( سوزاغادار ) نالوا مولعم

 یشادنرق و یهدم هسودقرا قاری هک |: قو یدنایلوتسم هناسارت واین امرج ٠

 هکیدتبا بص یصو هنب رزوارلنا یراباب یکبیکیاو كي رشاکا سوازوروه
 اهوغ سونیفور یدبا وةلا یا لدربو سوایفور یعسآ كنیرب
 ارغاو ثح نوا كعا نفآ هنب رزوا ایلا-ا بور دنوکر بخ هنفرط یلارق

 سوزاغادارسیدا قلوا لئات هفلرمصق هدنساننا هتد لوا یطرغ یدلبا

 قوا رادربخ ند هصقوب وهیابتسسا ی دلشاب هکعا عج رک

 فر نالوا هزژوآ ىس هل هتف ظاقنا تولوا قیفر ۱۳۱
 ارز ی دنروتک دادما ن درلنا هلغلوا ن د موف یلادناو ه دنلصا ولت سا .

 ربا هرز ا كلام نالوا ه دن رللا هللا هت وغ هقن اط ل وا
 ندنرهش وسمو یدلبا ادیب تیعجرفاو بوزاب رک جد ندرلب امو رو

 راد كعهلک ود هد ز دن رد نالوا کاک هتغاط سونن نآ ات ۴
 لتیشکوب یدزو یرلنا هلاریبد وب بول و3 هر وص وب ن رکسع هدنرزوا

 بولوا هدنس دب ىلا رو ك كن امور یاغو شازو رد لدالیم یعوقو 1

 ندنلا ندم ق وح هدک دلک هبا ر اه وه تونود ام رهن سوزاغادار

 ماقتا هللا رکسع مظع ب وا وا لارق ( سوکیرال۱ ) هنر یدلوا كاله

 توردوک هماناکاربصی3 سو روئوه یدروب هنرزوا الاتا نوعا قلا

 هک یکاام هی دنوغ روو ایلادناو و الاغ و یدنوط نتعم تارادمو هذطالم

 یکلام لوا بوراو یدیارلثعا ذخا ندندب یباون رص, راکنرف امدقم .

 بودیا لوبق نیز وس سوکیرالا یدتا تیغ رتو قی وشت هدناب یسلا ۰
 هدانا و یدسلشاب هكا رهج ن رک ع نوا كمك دن رزوا ابلاغ

 س وکبرالا یدعا ناشر, یرکسع ی ودتا عج بوصاب یناوقیلیتسا
 ییهدور بولکو عج ی رکسع نالوا ناشدرب تولوا لاصغ ندەداموب

  یدبا هدرهش دار تق واوا سوب ر ون وه رمق یدابا هرصاخ

 3 ۳ ودروتک یک هلوا یو یس” یتکرح رام هنطص یدنک كلوقىلتسا

 هللا هاج لوا ترا بر تدر ندنشیاوب كلا ار ز ید روا نا وب



۲۳۴۳-۰۴ ۳ ۳ 

۲۳:۳9 O ۰ ۷ و 
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 هدنسهرزرج بدن السوش ندن رارحطیحره رانو و هللا اب نالوافورحرخا
 سنوتوت هب هفاط لوا یدع رد یدادالروغ اکا هک یدررواوا نکاس

 هدنسوشراق هر رج لو اهلا یساضتفا تداوح ضع هدءدراردیا قالطایجد

 ندنوروب نم رار د ااو وتیلو ا وول هرالحت لوا رلیدتا روبع هررب نالوا
 كلاي سار تواند هژو یربعس و یری“ هرلالوا نکاس ه د: رط اهور دودح

 هد هری هلغو ترهش لوارول د یتوغ هرلنالوا نک اس هد ذس رش باح

 یانب رلید-شراق هنا كن توغ بولوا لصاتسو بولوم رانا هرکص یدیا
 فداوطنالوا رواحم هراودنک بواوا عج هر هدنسکیا یللازوبتلا كامور

 بودی ابی رو موش ه-رزوا اموروایلاعا ندروغوار و یدشراق هرلنا جد

 لاصءتسا یتس دباط هی ربع سوب رام هرزوا یییدنلوا رکذ هدالاب هرکص

 كا و تراغ یابامرحو ایسارو یابلاتا اوت هتوغ نودا

 بواوا دک ا یرلتلودو دیازنم یر دراو كرهدیک رلیدلاق هترزوا

 لبا رکسع راد كے زویج وا مهعز یلع « دنجوا یللا ز گا 4 دالیم

 هلا ییغوا یرصق سویسدو مو" هت راد اراشوهو ايسار و رلیدوروب

 كد الم ری دلوا یلوتسسم هکلا# لوا نامز ر بودیا لت-ق ه دنزو كنج

 تاد> راد هدر بوداهلغ هرنارصیق سوت اروا هدندرد شع زویکنا

 طا م هلوپناتسا هدزکس شا زویحوا هدب یدلبا رسک نراتروسو

 یشادنرقو هدامور یسودنک بولوا قو مصیق سونا نتنلو هکر لیدلوا

 بولوا مزرهنم هرکصذد هبراح هعفد جاقرب هلرلنا ىدا هداوبناتسا سلاو
 رانناب قارحا هل هلبا روخآ نکیا شعا افتخا هدنسحا روخآر هدب وکر

 دکل رصد هرکصندنک الع نیش ادرف یلاوت دنعوقو تفک و رادعا
 دا رح قاب هشدا بو دا موه هنرزرا لو ناسا دعب یدیشلو لالعتحا

 كاذد-هب یدتیا صیلخت بور و لام ےظع یتروع لرم ھے هدنراک دا

 یو رود ۇب نالوا کن شر صف شوت اسارف هند ناسا

 ند ایسارارهقوارحو یدزوب یهتوغ بود |لاسرا هلیارک ع مظع

 التسا هکلاع لوا هک هتسوف لویناتسااترنا ارز ی دعا ۳ =
 هدشب زویرد رلب دلو را ةدساو نک هد الو ارا غنوه هدعد ی دیارلثعا

 هدیغاشا هک رلبدلیا بیرغ بوراو هی ابل اا هللا تیعج میظع
 رالارق نالوا هدف طقرش ندررو نم ( حر یکلوا ) ردّقح هناوارکذ
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  ۲فورع یدشا ما هرزوا قلوا قم  Eند هلوطرهن هلا

 3 یاشاب هو | هان الم تروص یرمغرب هکیدتنا مالعاو هد افا یا وداک

 ا 2 سا نی بس رانا در ءزون فنن بودیاطسسوت هلارام
 . راساحكلذ دعب یدنک هیاشاق یلشوا یشرارو هم بوئودقورغ

 مد هد كنو دنکو یغلبارخ كاتکلع هللا یی لادحو عاردادتما

  هدنرارا یدلوا رطضم هدّلط ملص هل ها رفوتوسا بوروک یتتمواقم

 هیف عزانجاقر ویبالوایسآو كلوسا یتالواینارصوب بواک بوراورا.چابا
 1 راتو هدن ز وقط قرف زویتلا كم كداليم ه رزوا قاوا كن هحتارفرل هعلق

 دال نازا ددد یدلواعقاو صدفع هدنرا هتل دی یللاكب كنه رس

 ابراغلوه*رکعصبو دبایلارفای«۵ وب یسودلوب ویل لغو ا هدنستلا یللازو تلا ك

 یدلبا دهعلو هد رکسیللاز وتلاكس بو دن جات سابا حص یجدنفللارق

 هدزوهطیللا زومتلا 1 اتسمک هر نا د |قالارق هس تلا یعرکب هدعب

 ( سودلوپویل ) روم نالوا یدهع یو یلغوا هن رو كاله لارق
 نا زوتلا كس كد الیم هک نالااذهیلا یدلوا لار هدنشأب ید نوا

 و دلارق هدنرابد نامالا روقس ر دیس هنس یخکیا ناسفط كك رعهورپ
 .  هنکلام لدرا بودیا ضقن یملص کودتا دقع هلا مالسالها كس اب
 جا ابو مرج الف ی دا هعذ یر هدنلباقم ه رنو یدنازوا لا

 . نسهعلق راوک وا یهاکتحت كراع هتروا بوراوهدنجوا شک ك كنرعهاشاب

  ییدعاق یی یغودبا هدنرخاوا ترد شع كو ذخا یالق یرمغ یدو

 ۱ 3 هل افم هلی اراذک هدنرانک یغ امراابر هدشب یک كب یدتا مدهبولآ ید

 E راس اح ام دم یدلوا یراط راسکنا عون هنفرط مالسا لها بودیا

  ندنس هعفوایر یدا شما هدع اسم اشاب دجا بولوا بلاط هلص
 3 لص لد هبهنتس یمرکب ندنهر شع كس بودا هدعاسم هرکص

 ناسا نالوا « دنرافرط برغو قرش ( فرح یمجوا ) یدسلوا دفع

 ۱ یو ناونعر هدر کد یرهرخاتمو همدقتم كولملرل:او یرا ها تط
 ۱ 8 رد هدننا- یرومظ تیفکو صا لتهفاطو (ناونع) رد هنرزوا حر

 3 . یدررد توغ هرانآ هدماالاع دو هک زد هفناط لوا اینایسا هکنوساوا مولعم
۰ ۰ ۲ 

 ر
 ا هدنرخاو یرسسک كن هياقوف هاش ءانو ین وکس كواوو یم كن ھم نیغ ۳ :
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 دنفرط یلغوایشوقارو یدنلو | ملص دقع هلبا هیت بویعأوا افصایمالک ن کل

 كن هد امو ی دنلوا عنم ن دضرعت هنکلاء لراس اح بوتلوا لاسراربخ

 بودنا لاسرا هر هيلع هع ییرتکأاحیس دع اطراح هروا هکر داوا ېس

 ر دنلیا بیر ن بصوارف ها كرح یز هتعوب ىلع وا یعئوقار

 دیلع تلود ب ولوا كمریو تیسش# هن روما ودنکی طرغ ن دشیاولو
 ردکعا منم اغوا ی < وقار نالوا باوص هدن و ردلک د تم دخ هنفرط

 منع وی دنلوا عنع یلغوا یخ وقار ح ورشم هح ور سد رادتاتا ود

 هب ودن ڪڪ ام دقم لغ وا یثوقارو یدلوا ینایصع ثعاب یس وا

 هد وتکم لواهک یدتا لاسرا هلودرد ییوتکع ناکنددفرط تو سا

 كل اءو ناس . یس هبلغ تک ھ شال E نالوا ی راد ھے كل روب نح

 هنرزوآ جم هدراهب وا ا انوساس ند و

 هردنعهدن رقیر 15 ایغوایگوقار ید ءا نا ع ینددلواهدنرکف مو

 ىللا كب شواچ د ند هيلع ةع یا کا ہرے نس هعلق

 كدا عيا نمای حنه ندضر هل هرا ااح كلام بوشو ربا هدنش رات ش

 اوو ی دراو هٌ رزوا كل د ن دتعالخ دیک هل - بوغارپ 5 دعاو

 تقداصع هدرلش هللا یرادرمس توسا هدهداموب یدلبا بب رو تراغ

 یدتا هل اهبو للعود ردمشاکهرلف رط لوا نوحا تاق الم هلکنا هلغلوا

 بقرتنم هل هک ك رادرس توسا هدنآ بوراو هراونوا ندنلو ناعس

 هب هقاسم لیهرکس هدنس هلا ا چ هلار EES مظع هسا نوسا یدلوا

 یعتوقار ی دعا هرم اح نس علق هع رپ ن دنت اتم ج٥ هرکصتولک

 قعاوا ق لح کا بوأك هلا مجزا ع لدرا ی 3 یرکسعرس كنيلغوا

 راو دارو رند دنخ ندیکب هتقارطا كم بوشود هنوخ مظع راساح

 هدهشوکرب بودا كر ناد هغر لع یسادنرف كراساح یدلبا ثادحا

 عذر وک ا بودا ات فو قتلود نایعاراس اح ٤ ن ا تلرع

 وشراق هرکس توسا بودیارادرس هرکسع یرادعم كی شب یرکیو
 كی یرکب ندراحو تاورخو هک ین اهوب فورغ كاذکح یدردنوک

 یلغوا ناکاو یٰلغوا ن رز رادود هنسارڪڪ نوزوب بودا رادرىسە

 یھ اکا تولک ہللا رکتسع یعتعر دق ك یکیا نوا یلغوا یلداز اتو
 نیت هنءفد نس هلئاغ یلغوا یخ وقار هدکلیف نس هلج راساح قعلوا

 هرلنا بوراو هلا یرکسع جد هج اغزوق نالوایاطبق راوواو ىدا
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 یسا نالوایهاکتد ده ندعدقو موع هن رزوا هم  تودناقا ةا هلا توسا ۳

 بواوا زجاعندنوات»هرلنا روط اره رای دتا ریس هلا یبباوتویحاو غار ۰
  1نوحا یجذد كنا هلغلوا هرزوا الیتسا هکلام رادقمر یخد یلغوا یعتوقا

 یدلبا لاسراونیبعت هلا رکسع رادقهرب نکاح سو طالب ندنسا محاروتکلا 3

 .یدروک ندعلق و بوزوب یرخآ دعد هرم یرلنا یلغرا یعئوقار ِ ۱

 تویازاهدننالو هع دعع تواوا هرزوا طابت ر لاک ندفرطر د توسا 9

۱ a: رط( هنااهدبا) هاو 1ع ع لار 5 هرزوا حورمشع هحو ید ال 

 تیانعلیذتشنم هدناب عفد نطاست كنیلغوا یعتوقار و لاسرا هماذتعارمض

 همان تب دونع هند رط هامشا تالو هدس مدعح ندنآ توا یصوفارنکلیدلوا

 رادعمر ندولدحرسهنف طیدن کو هدعاس مدع هن احرمم كن هک هلن ا ےس 3

E دحرس هلر هدعاسم هنساحر یدیشلو ازای كارفهت وا آهن بتناعاهلار 1 > 

 یرخادعب ةر بولبرو دا دما هللا دربند مه ردقزویسشب ك ندنرگسع
 توسا هداتاو یدلیف مزهنم هلا هح ق تعزهو هراح هللا یرکسع هک

 ندنفرط اینادو هلا رک ع كب نوا رکسعرمسمان لود نزورد ندنف رط

 ا غ رزوا کلام هک رکے عرس مان شواتسوخ هللا رکسع ك ی دی نوا

 لق ندنس 5 ج نا ءعو لها بولوارطصم راساح ها یرل۶ امو 1

 ناکسا هدنس هعلق ےیل ندنلح اس یرهد هنوط نالوا یعالد نصحاو ۰

 ا وول ید لود ن ایعاراتسو یدخا
 رفاو ندنکلاع هڪ تو-سا یدا ظوفح هللارلقدنخ ینارطا بولوا هعلق

 تقو لوا ید نسهعاق موقر یرعت هلجزا یدلار هعلق ۱ ۱۳

 رکسع كولپ رب ندنرکسع ایماه یدیاراو یرکسعمسر مان یجوق رامزک
 یتس هعاق ان وضراتنالواندر هما یظع راس اج بولک هللا ,عدااصره  .

 نصح هب هعلق نیتمرو رار ن دنا یک اح ای و اس یدلآ هلا شوروب

 دادماند اسنا د و تولآ ید نس هعاقوترپ ید جوف رامور ۲ دلتا

 رح ام هتسا رااساح ید ال ه دا الو هک شف لوا هل کاک جد ۳

 (هنااهدا) هن اعگ ت صوصالا لء هفاک او فارطا بولواهدن امورذو ۱ 7

نت یزایواجر هدناب عفدو عنندنرزوا نطاست یلغوا رخ .وقار هنف رط
 

 ه تعیرخادعب هه ید یلخوا ی وقار یدیا ةد ےسرارل تابا لر همان

 ید شود هس اجر قحا وا هدع ا د ن امز 1۳ ند هيلو 3
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 هدهاّتم یررمصح هد هر سا ندم هلا یرلمعا اغصا ی روس تنطاسنابعا

 ینلراساح سودنثد رو هدنحوا زولوا زوتلا كن دلم ی اد یدلوا

 ك هر ر مه رانا نیم کی دتا ضد وقت دنفرط (سودنان درف)ییج وا یلغوا

 هګارف ارز یداوا بسلادحو ع ارت هدننب هک ارف اه صوصخ وب
 هناا لارق تو وا تلاط هخالا و سوگیوودوا ی وا نوا نالوایارق

 انا لواو ی دا شلا هنفرط ید نسکنا كن ةسوکید رلن الوا روم

 هلکعا بصالارق هدشنایح اغوا هرزوا ینیدلوارکذ سودناند رف یدا

 بول و هج رو هلذ وا عضن» یرلبآر كنسا رضا روتکلابوداتع ا ەن روناق

 هجرکا سوباف ی در د نالوایلارف انامسایدقلاق هیاوعد یلارق هکارُف

 هل ار د هک تویلوا نیعع اکا هدهداموب ن کل ىدا یساط كنلارق هس ار 0

 اتش ا اب روتسوا یسک ارز ید ]وا رم کف رط

 سد یدر و دادما یعکتح كس یللا یحدلوا بودا داد-ع سا ندنوسا

 د یلاع لواو را دااتص نا هن رزوا قالو ااو ندنکلاع ھیگ

 یاد د لع ا تولوا زحاع ندتهواعم هرلنا راساح راددرونک هر

 یدلوا هداز جد یراررمص هکلب تویلوا قرفتم یرکسع نکآ رلب درو داوا

 م تواوا رطص» راساح هرکصاد هل دا هرزوا لاو 1 2 تە قلا نوا

 یرالاها كنس هح انا ساھ هد ااو ردعح هال وا رد ہد اشا ےک هتن یداوا

 یلغوا یک وقار یک اح لدرا هرکصن دهنس جاقرب بودا نایصع هراماح
 ندفرطرب ید نوسایدلا نبالورادعمر بواوا ایم هرزوا انا جد

 س) یدا هرزوا دا دما ا ید یارف تسشارف تولوا تاع دی داکنا

 ج دید بوردنوک یبا هه رط هیاعع هلع هسع سود اشدرف

 5 دنا یارو مذد یسل دع) نواه دما ده رغم كایلغوا یخ وقارو

 هدسا دن قرد زوالا ك كدالمو ترد یی كم كتر یدابا احر تنازع

 لار 0 ید ند س اما روتکلا بود قاعا هلا لا و اینابسا سودا در و

 اسلا ار رو نه ارز رلیدتا ل ۳ یزوکلارون ند هرواشم تاحا هدشاب اس

 هدفدلوا لصاو هللارق اسنارف خو یدسنعا قافلا هدنایصع هلا یلارق

)۸۱( )۵( 



0 ۱ 
 ۱ وتلا كي رلبدتنا رارف یسادعام ب ودا قارحانزارب و هباغو كنح

 ا كارخ مدآ ردق كی شما هدنس هکل وا ازتس وا دلا یعرکب
 3 هرکص بواوا دتع یاحاقر هنتفو رابدت | نقآ هد الب ضصب بودا حورخ

 | كنکلامایامرج هد هيلا ءهعفد یلارقابناد یدلوافرطرب هافتلوا لنقراکررح
 . الاد هرکصندکنج مکح بوردنوک رکسع یلارق هچم هلکتا تراغ نذارطا

 . یرکی زوتلا كب یدنک بوعیج ندای امرج هلا لاح لوا بولوا مرهذ»
 . ندنلا هجگارف سلکنا بولوا كنج میطع هدنرانیب هسنارف هللا سالکنا هدیدب
  هدنس هری رج هل بودا هبلغ هحارف هنب هرکص رایدعا ذخا ر ارج ضعب
 . هرمصاحم مظعو رابدلیاداد رتسا کلام یرافدناولتف نغ وج ندسدکنا

  سودناندرف هد هرو زه هنس رطیدلا ن دسلکنا نی رهشلش و رال هرکصاد

 ۱ یمرکی زو لا كر را دلبا لوبف تلود ناکرا بودیا لارف هبا وب ییلغوا

 ۰ < هت ورح ءد هنر ط طق یرا علیا كل نا وط كن رف هد نکس

 ج یرلنا نب ۱ هحارُف نکل رلبدعااق هغابا نوعا یرل,غن كرانابهر

 1 Eas تسع الارق ہد زوعط یر, رایدلاق مھل اح یلع ھن هلدبس یسعا

 هرصاح رار 5 ی یسرا نکل رلیدمهلا تودا هرصام یرهش وتنام

 3 هداروب نا هلو هد هجر رلیدلبا مانتخا هاو لام هب اهل نند: گاو ذخاو

 7 كب كنیوبن ترج هک مدقم هتسرپ دوخان هد هروب نه هنس یدلوب تیاهذ
 . ناوطخ یرفاک ردق كم شتاب وولنآ سودناندرف یدا یستلا زوتوا
 . نراقدلوا باترفظو برج و تراغ هنیرف رطهتسدد و ندکسو قئلوصو

 3 كارد ل درا اشاب : یضن رم یسلاو ندوب ی دابا لاسرا نوا كعا دخا

  هرفک ی دزوب تودنآ هب راحت هبا نورو نم قاقنالا لع هلا رواغ ن لش

 دیکر یدتا مایت هن را هرصاح ماد یاشات و نصح ا ا

 صالخ ا رابدعارارفبولوب تصرف قویسلاهیه
 8 ا اشداب تولوا بلاط ملص هرورضلاب لارق كلذ دءب یدلوا

 لدراو و لاسرا یجلیا هنر هلع هتع یرلترمضح ناخ دار ناطلس

 . زوتوا كي كنرعهو زوتوا زودنا ك  دالیم بودا طسوت ید یکاح

 > لدرا یدناوا دّمع للص نکد هب هنس شب رکا ندنس هنس یدب

  نوسارويپ هدعاسم 0 کودتا اجرو بلط كراساح ن ولت

ESی یدتا ضرع هي هینس "هدسوب د  
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 ےس حاقر بودا روهظ هنتفو برح مظع هدنرلش نینئارت ولو نيالا

 بولوا هلزاز مظعرب هدتالو نالوا هدننس الاتا هلا اتامرجو یدلوا دنع

 صالخ سغنر ند: بو ریدصاب یرهشرب عقاو دنرانکو یدلقب خاطرب

 هنیرو كاله هدنشاب یکیا شّلا س اتام ه دزوقط نوا زوبتلا كی یدلوا
 هدننامز نکل یدلوا لارقیآ جوا ( سودناند رف ) روب نم ید-مع یلو
 ندن دل وا رداق هنن رلعذد ید یس فدک تو و داند زا یس هتف رادارتول

 بواوا عج هدنرهش تروف وقنار فا رحا نالوا یرادقعو لح باصکا یان

 هغللا 5 یب یتاث ( سودنانیدرف )نالوا یلغوا كلورعههدالولیا هروب نه هنس

 ندنرللاكلاع كأ هدنساننا تارتف نالوا ركذ نكل رایدتبا راتخاو باهنا
 ل واو التسا هند ال و ارات وه روا نلت یک اح لد را قح ب وقیح

 یک س ون الب ییللارق ايه و كل ذک یدک جات بول وا لارق هدکل ام

 برحو كنج ےظع سودناند رق بودبا لاقتنا هس وک رد رف نالوا

 ناخناعع ناطاس هدیمرکب زوسلا ك یدل هدا ددرتسا هلا جوک بودبا

 یی نادغیرلب دلوا هجوتمهبا رغ سل اب یراترضحنارغلاو ةجرلا هیلع

 ندسودنومسکس نالوا یارق انولو تقواوا بودانایصعسونایسا رخ

 یرل:رضح هاب مالساهاشداپ مرح الف یدیا شا دادما یخد لوا دادقما

 جد را ودنک هرکصادج رخ شد یادعا كلاعو لاسرا یلاخ راتات ادا

 هدهر وب نه هنس و رو وا ناب هدنلحم یییصفت هکرلیدل وا دا مج مزاع
 كي ردنا ذخا كلام هععنو التسا هنس هکل وا ابلاتا یسهش اط ایئایسا

 یو وا  Eناسا نان و هنا قوا
 كس هفناط سالکناهداموب رلیدتا اهل نب رالامولنق نسهقناط لاقت ر وب و
 یرلم راو هرو نه ل عو طالتخا هللا رام کادراناارز ردشلوا هللا یی رڪ

 هدنرد ی رکیز وتلا ك ید راررب وب مس وڪ ن رال وب و اوغا هدناب
 رایدلیا كنج هعفد حاقر تولیز وب ملص نالوا هدي اناس هليا هسنارف

 هدنرلش یرکتسع انام رجب هللا یلارق اتاد هدنم رات شد یرکب زوتلا ك

 سودنا درف هد هتسوبو یدلوا م ولوم هبلغ هدفرطر بولوا كنج مظع

 یسللاها هدک دا دام كعا بص لارق هننالو اب راغ وه یتیلغوا لارق

 رل دد نل وا هلا ترا هسخوب رو لوا هلا ییاعنا كنابعا لار تويک لود

 مظع ںوشاو ہد رق هیلع> هلا یرلیک هطاام یرلیک سابارط هنس وب



CAR) 

 هد هرول نم هلو ی دلوا لالهس وفن ك زویکنا نا هتسرس ات وعم

 كي ۍدلوا عقاو لاح مطع هدر لدن وڈ اباد هلا یسهفاط توسا

 لاله ه دنرهسش اغارپ عقاو ه دنیالو اوب سوفلودور هدرب نوا زويا
 تروغکنارف روتکلا یارما سد ىدا ضصب ص ورندنامز قوح ید وا

 ) سات ام) نالوا لارف هدنکلاع راعاوهو اکو بواوا عج هدن ره س

 رد یآز وغطو هنس تلا یتدم یدل وا بانا لارق سون ایلییسفام نا
 و هدئس هکلوا اب مسوا بور دل ند اغار قنطاس تایسا هدفدلوا لارو

 هلا یلارف ابن ووپ هد هنس و ی دادا تالملاراد بودا لفن هنب رهش جم یعب

 لادحو كنج رفاو هدنسارا اعاد هس هلا توسا یا ترک ° دنا وعسع

 ناهسا ندنراترمضح ناخ دجا ناطاس یلارق سالکناو یدلوب ع وڌو

 هلا ین اسحا یلاع نذا « دنا تعا د درته هس و رع تلاع یراح ب ودیا

HEراک هب ۷ ایم طع ارق سالکنا هد در وب ص رم ھن و یدلوا  

 بواوا هتسح هدنقوا کا ارد را هراو هنبح ندسلا یاس بط هکیددنروک

 زدنوک,بولوا هی هرابکب راآ جاق رو ظم اوه ندمرخاو راطءا ترثک
 رایدنود هب ورک ااو بئاخ بویلوا نکم كمك هلبا قب رطرپ هل-ذملوا
 بواوا لاله نو روناب لریاغ نالوا یک اح لدرا هدکیا نوا زو لا كم

 هاب و یدیا هرژوا تارادم هيو رط یک ییاسیخد وب یدثلوا بص لارو

 بیر تالاع قوجو السا E یسەقناط قاق هد هدوبم

 ها اوس شطب رګ قازف هدنک رات ترد كوا زوتلا كم رلددتبا

 مانغو لاوما هصنو بب رنو تراع هلک هنب رق لوبناتسا ات بودیا السا
 هلا ی راد رضح ناخ دجا ناطاس هد نواز وتلا ك رلید- | دا

 هد هر ول نه ةهنسو کل وا درد نیک د هب هنس ی رکی هدننب سا تام

 هر دشرو لفع یسودنانبدرف ییغوا ىس هج وع لدم ال وا یبغوا لرصرق

 نودا دمع لو هر ودنک و بصا لارف هن رلتنالو اب راغتوهو ایوب ءان

 اهدا امرج تا رک او ايه وب هد کس نوا زوتلا كب ید ر دیک جات
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 ایکنوژ بواوا سو افسوب سونافتسا یراک اح تقو لوا یدلوا عبات هعالسا

 لاحد کا بواوا نادرک ور ندابابیب برا بهذم لوا هک یدبا هرزوا یبهذم
 نت تار هفناط براهلوه یرلتمضح ناخ دجا ناطاس سیداررد

 یدیایبان كسواال سیدال ندرالارق روهشم كرلنا هک یبات نالوا ذوخ أ٥

 ندرانک ورک وغ زسا مالسا لها هدهنسو و یدرو هسونافتسا رول نع

 یداواعقاو یلک ف وسک هدنکلاع الات هدنلوا نرمشت هتسو و رلبدعا ذخا

 هدب سوغا ودور هللا یراترمضح هان مالتسا هاشدان هدتلا زوبتلا كب
 یشادنرف هلا سوفاودور هدرکس ژویتلا ی دلوا .دةعنم 9 كد هب هنس مرکب

 عقاو حازب هدب ساتام نالوا مڪاح هدنراتالو اغ س واو اب راغا وه

 یدعا ملص بورک هن رلارا ایاب نکیا شم اق زآ هلع وفو كنج بولوا
 ندسوهلودورو یری ندابا سوبروآأب لراغ نالوایک احلدرا هددنسوب و

 اباد سو دنومسس نالوا ناس یدلیا عات هم السا لها بواوا نادرکور

 ها یراکنج لالح جد یرلترمضح ه اتب مالسا هاشداب و بولوا ؟دیهذم

 از ندنهدلوا دعاسم تو هب هطداحو دا دما هراثا هژلییسح لاغتسا

 سانخ سابع مچ هاش هدز وقط زویتلا كم یدیشعا تعاطا هسوفاودور

 هلیساحر كب رم هن رارزوا مالسا لها یی اراصا كولم هنفرط ابا تفص

 هبت ره لا هننوعلم اباد ه دشیخ فمان هکروشلوا تیاکح ) یدردنوک یچلبا
 یلارق وة سم هلا یلارق هل نعد اتواوپ هد هنس و شا عرگن و مظعت

 تبالو ق وچ ندوعسو هلغ ولهلبولوا عق او كنج مظع ه دنرارا
 عقاو هدننکلع هيف رذا سوبلف یلارق اناعا هدنوازوتلا كر رلیدعا ذخا

 سولف رو نمهدهنسو یدتا عزت ندنایمالسا یدنا نرهشایفرالا

 درون اشنا راهم رلتا یدسا حارخا ن دونم هال با ها الو دندب الو

 دال تواوا مدآ كرم زو زوعط رد لحدم هدناسا مالسا لهاو یزوع

 یپسردلوا ىج ردن یرلرقت یدلاق هد هش رفایرکاو قرفتم ه هيم السا

 یرودتک بول وا نیم اندم السال هاٌهقناط روغسم لارو هکر دش لوا هنوک و

 هنن رارزوا زاسک اځ رافک یال ا نارمش هر نالوا هدفارطاو دعتسم هحورخ

 لارف اولو هد هنس و و ىد اود هنعز یرادوا لاخ نر

 هرکصذ د هرص اح نامز قوچو النسا هتیرزوا ییالو وقسم سودنومسعم
 .دراکنجوب هکر رید ی دلبا ذخا ینب رمش موف سو ع” نالوا یراکلملاراد
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 هکیدلبا عض هنکلم یدنک بولا یکلاس# لوا یلارق اياپ سا هلءاوا كاله
 سولاشتسایارق الواو هدنتقو كوویدیلواهنسزویشب یلهةیج ندنرلا
 ییره-ش ابقولوب عقاو هدنرابد ااو هدندب تك اوج یلارق وقم

 تعحارم هیااب هلغلوا رطضم ندنموع رانات یدلا یرهسش راس یخدو
 مالسا لهاوید :|صدتعبو ربک نرلارا هللا یار ابنولوب یتا اباب بودیا

 هرسصاحم نس دعلق ارسو تا ۳ رمش موعج و بودا ن 1 هن راد ارا غل وه

 یل را یدلوا بسم یھ هلغلوا هدلاک رافکر مو و ببرقاتش نکل رایدتا

 1 یقارحایک یرلتکب# یراقک بولقو 2 ن“ ۳۹۳ قاب بواک شاپ نایس ےس

 یا مان سود رفنام سواوراق هرکسع رادقءهرب سوقا ودور « دعب یدلرا
 هرصاح نسهعلق نوغرتسا هرصاادعب هلا نیاسرابدراو تودنا رادرس

 هحارف هنن ر هلغلوا كاله هلا جا روب نمنیعل هد هسصاح ءاثئاو را,دلیا

 هرکصاد « دیدش «رصاح بول وا رادزمس رفاک مان سلاوج ندنس هع اط
 نارف-فلاودجرا هيلع ثلا دح ناطلس « دننامز كنو یدلآ یتوغسا

 یدلو ع وقو هروهم ٌدعقو و حد نسههلقهرک | یھ ارغآ یرلترمضح

 راس اخ رافک هدنرمصع كنا هنو یدلوا رادبآ ریشعم همعط راذک هیاهذ نو
 تس رس راھ سک قوج ندم السا لها بولآ لبا ہرمصاح یظع قاب
 نوک قرف ید نسهعلف ندوب ییعیادوب بولکورل,داوا تداهش بارش

 هر هعاق نکل رلیدشا قارحا نشوراوو بب رخت نفانکاو فارطاو هرمصاحم

 اشاب مه ارا رزو هد: رات زوشلا كب هدننامز كناو رلب دم هلوا بارة

 یک اح اسوا هنس یستریا یدابا ع نس هعلق هعناق یحب مویسیناق
 یابرت هدنخاو هرصاح ی هک اق هلا رکسع مظع رھیو سولودوروخا

 هددنسوو یدرب و ییهعاق بودا كنج قوح هل وب ظفاح اشاب نس>

 نوعا كارا ه رز رزوا مال-سا لها یسوقلودور ندنفرط ِِِ

 لالضاو كر بوراو هللا هناراصت لام راسو هیاءاد ندنا بولک یک

 زوتلال رلیدلآیدارغلب یتوتسارافک هدهرون نم ۵ ا 6 هللا e و 9۷

 رابد-هلا بودیا هسصاح ییدوب هنب رافک و یدلآ مالسا لها هنپ هدکنا

 مزاع یرلت موح تلای دج ناطلس ه ۱ هدنرصع كياو

 دنس یازفاقاور یرلترضح ناخدجاناطاس یزدنجراداوو نانطاراد

 لها یسهفناط لدرا نعد ایناواسنارت ه دشب زوتلا كيرابداوا ناش و رع

 SNE Fe شی ها تب ی صفا بم یاد نت یا را ی عین یا دسر ی
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 هرس ید دم یدلوا لارق هد هرکس ىلا زویسا كم ) سودناتد و /

 ارگ اتاساو یدلو ااا قییداراص» هدا-د کب هدانامز كنو ردشلوا

 حوز روو اد لا سوک: راه نالوا لارو هكارذ س ولف نالوا

 یدلبا لاسرا رکسع رفاو هلبارلک هناحاوس هيف رفا سولف هرکص یدلا

 ید زو ب واک تسار هرانآ هبا مال سا یاغود اشاب هل اباد ناد وق

 شاه یا و را ۱ قرع نیت و قضا یک

 یدل وا لارف ےس ن وا (س ول! 5 )سهام ) ییغوا هر و لاله هدا

 یی مو E یر ف 2 ناطا و نا دلح هل او كنو

 رلد داوا نانحراد مزاع مدعم نوک جاقر نا عفو یدنآ نس هلق راوت 9

 ل هاو رس دطاام مالسا لها تاز دک ردقح دن و E هدیع انا ےک ما

 دا رفو یدلوا رم سرم یف شا ند رک هوس هرکصذدهرصاحیانوا

 صوصخوب كا اا تولوا ےل ا صم ها یهاشداپ مالسا ار هانا لارڈ

 سی ریق مالسا لهاورایدلوا ببس هج عو ج ره قوچ بولوا للوتسم
 رو ع هرکص تب وا ندواکىدلو هرکصاد هد دش ۶و رصاع و هو در

 ولکدنو هدد( هللاا )راد ارغوا هت دصم داب رد یسا نداسور یفالتخاو

 یسهقن اط كن رف و یدنل وا هدعاسم بول وا بلاط هحلص هلا مالسا لها

 نا الا اشا نیدلاربخ هر کص تولوا وسم هن راد داولا قلح و سا وت

 هش ال و دز هد سصع تل ول ص و ا 0 وا لارف اتاولساار و یدلا

 اله س و ایلام هدشب شع ز ویش ك نازا دهب یدلوا یلوتسم

 یدلوا لارت یا جواو هرس شا ز وت وا ( سوال ود ور ( ییغوا هن رب و

 Ue ۳ داب ردنالق هلا E عازت ندنو رط یارف اتا دن رس هع كنو

 یلدا 2 یراد لوا « رکصن دندمر نکل بودیا روهظ هنتف مظع

 یلوتسم هن رزوا دیش رفا سونایتسابس ناف لاعتروب هدن صع كنو هنيو

 هد هک ردد یلعوا یدک بولوا مزهنمو هب راعملا یهاشداب ساف بواوا

 یدلوا توف هفنا فتح ندنرورس ید یهاشداب ساف نکل یدلوا لوتعم

 هد هلی تدم ید لوا بواوا سو,راهیس هحوع را كنلارق لاعت رو



CED 

 هدلح مان جاصم نیعل مان سوال سوکیوودول نالوا یلارق راد لوا هليا
 رکسع مظع هلا ی دساف لابخ قاوادس هنایم السا مو زادنا هوک ليس

 كيب ىللا زویو مرهم رارشا هورک LER مک هلغحل وب هدامآ هلا

 هدشنامز كروب نه هثیورایدلبا راذک ند رمترمسربسشعملیراسکاخ رافکر دق

 هیلا راشم ن اطا هدنآ لوا نیرمشت هدنخ رات زومط یمرکی زوینب كو

 داکلک یدو ددو هرمص اج ییرهش € ںواک ہللا رکسع ےظءیرلترضح
 بولآ ¢ انغ هر اهن ی هلل اصرلا هفاکاو فارطا N یف

 هللا یش ادنرا سولوراق هدرکیا زوتواز ويش كب هدعب را دروب ع وجر
 هدنرلعازت نالوا قلعتم هکلم ږ.هرفک كولم هلاب بوراو هنرهش انو تار
 یرللوا قاقا تسد کک هدناب عفد یتایمالسا مو و ھا صم

 لوارلب داش اب دفع ضط اح هکذحو ی دلبا ل ارا ر همان ه دا

 تراغیار افنوههارثا یزورد رک یراترضح نایلس ناطاس هنس

 هنن اب كسوا ور اق قعاو | ما یراکرادت رافک ی دنارلشلا ت منع هنو

 ریلی هلبا رک من !1حاوس ھم السا داب ه رکصاد 9 بو | وا حجج

 e هیس رقا رکسع كم ىللا بودیا رس دلو یار هرزوا كء ردنوک

 یلاعت قح هرکص رلیدتا نفآ 1 اوس راسو ذخا ییرهش سونو لاسرا

 هدب سوکسیسفارف یلارق هجنارف هلبا س ول وراق بودیا قي رفت نیر هک
 ایلاتا لارو هګارف هدعب یدشوزو ید هللا واک,دنو كلنک یدشود عازر

 هللا ولک,دنو و هلکنا یدلبا هرصاح یب رهش نالیم بودا نفآ هنکلاع

 بودا طس واب 3 هدک دلک هرابل اتا یدتا عج ن رکسع نوحا كعا كا

 ت رم لاصبا هی هبءالسا دالب قافتالا ىلع هدعب یدلبا مص نب رب

 یرلنا هلبا عود اشاب نیدلا مخرلید ردن وک هنیفس ددعز ویکبا نوح |

 یرازج سولوراقهرکضیدلیاهبلغ ( هللا نومپ) هرکصن دکنج کوبا

 عن ندص وصخ وب ینا اپ اپ ید ردن وک رکسع هللا رک رفاو نوچ ذخا
 یلصاح ب واوا ق رغ یزنکا رلرک یکید ردنوک یدعتا افصا نکل یدعا

 كنج تاعفدااب هدنرلد هللا یلارق هکارف هد یدا وا نارسخو تدیخ

 حازت هل غاز وا تق و یدل وا ملص هرکص یداوا بلاغ هدنرنک ا بول وا

 یشادن رف هلبا ی رابتخا ینللارقو عج یتسارما بوناص وا ندلا دجو

 یدیاک اح هدنراتنالو ایه وب واب راخت وه هک یدلبا تغارف هس ودناند رف
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 نس |رماهدنرخاوا كن کلم هدعبر دشعلوا محف لوت اتسا هدنج وا یللا

 دنسرکس بودیا دهع لوو كی رش هدنکلمیسونلیعسقام یلغواو عج
 نا ةط زو رد كو كاله رو نم هر ےذدک دارو رھ هرژوا لاوتم لوا

 القسم هنس شب یمرکی ( س ون ایلام ) روب نح یلغوا هدنخرات ترد
 یداو توق هرکص تولوا هرزوا فعض یلاوحا هدنس ادتا یدلوا لارق

 ار دلالف ب وکح رک عو دادرنسا یرلعالو یییدلا كنلارق هت ارفو

 رکسع هرزوا كيدنو « رکص یدلبا ابقلو ترا نراتالو انامرج یعاشاو
 هللا ولع,دنو اب ب واوا هلی هلکنا سوک: وودوا یلارق هګارف یدک
 را, داوا بولوم هاکو تلاش هک بو دا شل :> ی رخا دعب دره ىدا هل

 تواوا بول اپا رلیدلیا كنج مک ب واک هنکدج كن اباب یلارق دارد

 ایلکناو هن سارا اتامرج بورو دادما ىدا دادتسا ند.و ایلام

 بودا دادعا یس هج سد یدزانراهمان هدناب یرلءهرو دادما جد هارد

 بو دا ظسوتایاب هرکص رلبدلبا جارخا ندش الو ایل اتا نسهش اط هحارف
 سون الع اموبو ی دلیا حالصا نراارا كولکیدنو هلا سون ایایعهکام
 تبقاعر دشعا فیت ےراتر نعضتم ییااوحا ی دنک ت واوا مدآ خروم

 نالوا ییارق هک ارف تواوا یدشح هن رو لاله هدزوعطنوا زویشب ك

 ) داف بواک ی ساباپ روب نه ی داوا لار هنس زکسزوتوا (سواوراق
 ی دیشلوا لاھ هدنن اح یس ناب سوت ایلیعفام 5 سوراق نالوا ل5

 هنرزوا اینامرج تلاع ضعإ سوا وراق یلارق هحارف هدقدلوا لا رقسواوراق
 روس رادعهرب نوحا یعفد كارلا ت واوا رادربخ ن دنکو دا نوا

 یرکحسعو رسا یلارق هجارف هدقداوا كنج مکح ی دلبا لاسرا
 یشادنرفرق کاو قالطا هرکصتدبسح ن امزرب رابدروتک تولوا مرهنع

 رفاو و هعاق دکنرب هدقدل و اریسا رو نم هکر د د دابا جوز یاروفویا

 بوشود عازت هننرلت هلبا ا اب تالذ دعب ی دلوا صالخ هلا اهب نوتلا

 رسا ی اا داسا یهیفور بوراو یدا لاسرا رکسع رادقمرب

 لاسزا دنناکم هاراشا نیصنمو ق الطا یا سول وراق رابدووتک بو دا
 یدریو م اظ هلاوحا بوراو هن راد ایلاتا یمودنن نارا یدلبا

 ناخ ناهلس ناتس یک هاش داد هدیدب یرکیزوسشب كي هدن امز كنوو

 یرلعا مو هرزوا کلاغ ار اغ وه ىرلترة> ناوضراو ةج زا هلع
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 اسوان ربو لاله هد: راتیدب زوتوازوترد كم سودنوم مس لالد دد

 لارق هنس یکیا ( سوترلآ ) نالوا کاح ه دنرل الو اهو و ارااوهو

 رزوا یکلاع كا ی دون اط دز ی یسالاها اتولو ی داوا  aالتسا

 | ی رخا دوا هر بو دا نھ ر ےس شر اح سوترلا هلا ی ربع  Eه ر

 ماع را رش دل امز كنوورلبدلوا ج بولا ٹکلع راد.-ةعرب تاعو

 ه دعا ی دااصرلتوا هالو ار اهاوه یراتمض> یت اٹ دارم ن ا طاس

 هرس دصد ن رهش كس یا ی اه ول ۳ توراو هب ایسا رغ

 باا كلاما هنو لاله سورا .دنخرا قرقزوترد ك یدروتک

 ةف جوا ىلا ) سوکنردیرف ) نالوا کک ار وا هرزوا یر راتخاو

 هن رزوا قیالو ابن امرجیمس هذن اط داف هدنلئاوا كلوب یدلوا لارق ,
 ادعمر ها یسا ما صعب سوگد ردیف ا یرلعا موعش ( Jلاسرا رکسع

 یسا اها یدراو هالو ایلاعا كلذ دعبرابدتا حارخا ندتکلم نع“ دو

 كناارذ لاةتروپ بو دا نوک ود عظع هدناورلب دعا مارک او ل ابهتسا یتا

 هدنا تدمرب یدلبا مارکااک ااباب توراو هر هه ور و دود یدلا هلا جاکت شف

 بوروآ مارکا ندن_سلاهاخد هادنا یدراو هک دنو بولاق هرکصا دتءاقا

 یس دعقو هراو كلذ دعا ی داک هد الو ب وول ۳ هرکصادتماقا 5 اعزر

 راذک هد 3و لوا 9 دش و ع وڌو هد امر كلو  E AEلب

 توساوا نبع مان شواال سادالوا او اراء وه یرارادرکدن رادرس

 ند ارا صد للم هاب سا ی دیتسعا كرك یرصیق مود را هر هتف ول

 بویع اد ادما كی دادادعسا جد ند ۔اوقارد نالوا یکی قالفا یہا ادا دما

 مان یرذو كنود:ک هلا رول سه هدناب یسعا تعارف نادهاخ یادوتسوب

 نالغوا ترمیم رورغمر نکل یداطا و حو سواتوه سااوج نالوا 1

 نا طاس ید رو لا و مظع توعا افصا نر زوس هل وا

 لوا هلا مالسارثأم یزورب و جد یراترمضح 3۵ اثدا رحارآ ناهج

 مرهنم اتکا رافک هرکصتدکنح مک ب ولوشراق هد رق هبرا و ییعالم

 رارشا ههنرب ندنسا او سوا سددالوا روقسم نالوا گز رادمسو

 كنهعفو و ی داوا صالخ هلا ال كم سااوح یرزو بو-اوا لو

 ك  دالبم یعوفو ردکح هلک هدنرکذ (ههااهدا) هناعع تاود ییصفت

 زوترد كس لد الهكر صع كوو ردباوا هدنشرات تردقرفزومرد



۱ ( ۹( 
 ید یسکیا تولوا هد الاغ یسل رو هد هیمور یس ر ی دسال یا اب

 شع زویچوا كي هدعب(اهاد من هماقرف) رلیدرافرج ن دتلع نراررب
 لارف هنس کیا مرکب ( سوال سد ووا ( رول 2 هسربو لاله هدر ہل

 کا هرکص تب وشود عازر ھے راد هلا سودوم سک“ یش ادنرد ی دل وا

 ) سوترور ( هدزوتردكب هدول یدانآ شاخ هدنرهش ج یعباسوو تاترفط

 كنو ی دنود هبوریک ا اخ ب وراو هب ابل اعا ی دلوا لارق هنس نوا

 هداناسا ی واوهدایناغ یهو هدهبم ور یربیدلوا جوا باب هدنامز

 سا وانو السا هنگام الاتاو هم ور یس هفت اط سورکنا ها كنوو

 تب سوتر ور گلد لود رلبدت هلو در راس هلا دا رف 5 ر زوا یلاع

 سوتاوراق ن( سو دنوم” ) هش رو لاله ه دن رات نوا زو ترد

 ی دا لارو ارا وهو ھو دم 4۵ دلوا لارو هس ی د ی رک

 دنب رلارق كنرف هرک صندق دلوا لارق بولوا مدآ یبح اص یأرو لع
 یک وصخ یراند هدر هس ۳" ات توام تور دنوک مدا ھن رل بر غو

 ثودحلا رو تواوارمطاح سفتاات یسودنک و دعع تیعج مطعر نوا

 ول وا نالوا یکی نولوقو لزرع جد EBE وا لر اب ابو لازا ی روما نالوا

 ناتس تیک ن اطلس دود بودا سآالحا ھه رر مس هد ه,هوزو بص یاب

 ارز رد دا هرکا له ا وصخ هلاعم هنن رل رڪ > ناک دن زاب مر داب

 رلیداک بولوا رادرس هراز زوا كرلنا سلا سو دوم” رابد |

 همر لوا هللا مالتسا *هب اغ نارب زه ن اخ موهای یاشک نک نامرهق

 یداوا مرڪ راز راک رازاب بویاوشراق هدنلحاس یرهن هنوط یتاک رک
 مرهنم راسک اخرافک بولوا ماللسا ع ورفرپ عو تزاونو-سیک رغظو حح ےن

 بت وشود رسا ارقا ودنوغرو ورارف ه:فرط لو اتتسا سو دنوممکو

 مد لوا را هور یدل وا صال هلا اهد نوتلا كيزویکیا هرکص

 راق لوا ر ابا رشعم ٌعط یرکا تولوا بان اهر ه_تیکزآ هدارک

 كنراخرومكرلنا (نیلاعلابر هلدجلاو) ردشلواببس هراسکنا یظع هد رط

 هګارف تفو قح هنلغاب رلفص هد هبراګ نیح مارهنا بیس هرزوا یز

 ردشاوا قع راق هنر رلفص هلبا یراتسود هنعازترخانو مدقت یسهفناط
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  بصن یلاو هدنا ینلغوا بوراو هپ امه وپ هرکص یدرب ویلا نیرف كنلارف

 لق هب رهش مونیوآ ندهسمور ی اب هدننامز كلوب یدتا
 هبکد نه ندنموق یسوع هکدتآ روهظ ها طر ند ارا ص ذو یدنلوا

 یزاغ ناعع یاشکن اهحنارق بحاص هدننامز كنو و ید رراتوطنیه ذم

 اب روتسوا سوترلآ كلذ دعب زرید سوناموتوا اکا ہ دنرلنا۔ا یدتا روهظ

 نالوا یکب روبلسول بولوا لوتقم « دخ رات ج وا زویچوا كب هدن-بالو
 ا رحمت ارهق بوراو هی ایلاتاو یدلوا لارق هنس قلا ( سیک,رامه)
 تواوا للوتقم امو هدزوعط زویحوا كب یدسلا تماقا هددیمورو

  کواب رب بو شود فالت-خا هی ارعا هدنصوصخ باضتلا ءرکصندنا

 باتا یس وکی ردب رف نالوا یکی اب روتسوا کولبر و یسوراوابسوکیوودول
 امرا سيراق بودبا عج رارک بسع ع ید یسکیا سد راب دتا

 ىداوا كاله ك اخ ةد اتا م دآ قوج ندنیفرط رلبدتا كنج هدنن رق

 ۱ هار د یشادنرف بولوا مزه مد یرک دو ری سا سو؟,رد ر د تام

 دادمان کل یدلبا دادجسا ه دن e E 5 ندرلناورارذ ها راد

 ۹ لار E تر د نوا ز و.جوا كب ( سوک دوودوا) سی رابدءهرو

 هدشح سوک ر دیرف هن چوا ی داوا راداب هنس چوا زوتوا بواوا

 | قالطا هلا یطرش كعا تعارف ندنسادوس یالاارد ه دعب ب ولاق

 یدلبا نیت ییایروتسوا ن الوا ت الو یدنکو
 1 نم رلثب هاب هر گتص

 0 اتو دا هاو ی دلبا حارخا ن دلم یتا باب بوش ود عازت

  رلتامز هک بواوا یراط لالتخا هروما مرج الف یدریدتنا ناتا لار

 . قرف زویجوا كي تبقاع ی دلوا یلاخ ندب رحو ك-:ج ی راداین امرج
 ۰ (سواوراق ) نالوا یبغوا كنلارق ايوب هن ریو لالهسوکب وودولهدیدب
 ِ ۱۳ ۱ ۱ لالقت با هرکصتد هنس چوا ی دلوا لارق هنسرب زوئوا
 ۱ یسالاها یدراو هب الاعا هدنرورح هنس شد ندا ال سا یدتا تعوکح

 )ران او یتا ندا 3۱ نا ید لوا بود POG ها مارکاینا
 9 ماو جاقرب ن الوا هرزوا نایصع یس اھا هلا یرلوو سو ترا ڈا

 ۳ مان نلک مژال ید كئابلاعا و ی درد تعاطا بودیا هرصاحم
 . ییغوا بو دا عج یبا رعاو ی دلک هیاامرج نالوا یتا ږکلع هن ب وړو

 __ هدننامز كنوبو ی دنلوا نییعتدهءیلو هلباقافتا كرلنا (سوال سسنووا)
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 ند هعاق یسالیم بودیا نفآ هنرزوا ایلاتاو هلغ هت را فااخشو یدساک

 ید ی هیمور هرکص یدابا لتق نس عت وک

 قیرهش ااروتک و هدایلاتأاو یدئود هب ورک ند٣آ نکل بودا هرصاح

 سوکیردبرف بودا بصارمصبق یریغرب هقنا ىلع امغرهسیا ابا, یدتا اخ
 د کلم زوزب زور بودبا دهعلو یسودارک وق یلغواو دوه را هلکنا .

 د وغاب ترد قق رق زویکیا ك هرزوا لاح لوا بواوب دایدزا لالتسخا
 یدلوا لارق هتسنوا (سودا رک وق) رو نع یلغوا هَ رب و كاله هدنللا
 یدم هدا هلخادم هرحارب یرمسغ بولوا یال قالارقرب قحا هدنرزوا نکل

 بوروک نب ر ندکهرب و باوج هنیقلا كنودنک و یناالتخا كنب روماو
 دوخا ترد ىللا زوکنا كس و لاعتنا هتسنالو یلوبانا نالوا یئوروم کل

 س وله لب ودوا)نالوا یکب اد الوه هلا یبا اا رعاه ر وكالهەدخوا (

 رلیدعا باتا 5 هسسجکر بارها هدتفدلوا لاله تولوا لارق هنس کا

 سوا رو فرقا هرکص یدلاق سلارق کیک نوا الو انامرحو
 رو سه هدحوا شع زویکبا ك هلکعا ما هيا رها نوح ییاتحا لارقرب

 هنس زوفط نوا رایدعا باما ییهسیک مان ( س وفلودور ) نالوا یکی
 بودبا روصت ییناثم لر هنتفوب هلفلوا مدآ ردمو لقاع یداوا لارق

 اتا یدرب و ماطا لاف هکلم روما هلا تارادم دنیکوو دی دهن دیک

 لشع هللا هصقو بویمراو هل لوا هلکمروک ع ازت رادو نت ًاثنم نتبالو

 هقهروص نررطاخ كلا وکلد یدل هتسخ هدنګا هراغمرب نالسرار هکب دردبا

 هدنکدید نس نهرک هب ورا نوح کا نالسرا یدروطهدهرمشظ بواک

 قو ش> هرشط قوح زا شهرک هیورحا ارزهک مرک نوجا كناوکلد

 یکی واسات هلا ارعا باما هنن رو لاله هدیکیا ناسفط زویکیا كی یدید

 نفآ هنیرارزوا یسیلاسها ايوب روت یدلوا لار هنس یا (سوفاودا)

 ندبسو یدنود هروریک بویم هاو هرصا ن راهعاق صعب بولاص

 هنر وعلخ یروب نحو عمجتا را بواوا عقاو مظع رک هدننکلم ایئامرج
 لارق هدزکس ناسفط زویکبا كم یسوفل ودور ن ( سوتربلآ ) یکی ایروتسوا
 یدنک تودیا لتقو هب رام هللا نلس ردشلوا هنسنوا یادم رل, دا تص

 بودناررق*هدعللارقیر و نه اہغر هتلارق ها رذ جد یاب یدلوب لالعتسا

 دحمارف هنلغوا هکلب بوی | افصا نکل ی دلیا ید كی رحم هن رزوا هګارق



(END 

 ناسهط زوب كب بودا بصڏ یصو یسوبلف یشادنرف هنب ر ز واو تدصو
 رو نم نالوا یشادلرف هروما ربدن هنپ رو اله هدد ناسهط دوخاب جوا

 فرط هر لا اب اب ب واواهنس نوا یتدم یداوا یدص:۰( س واف )

 عازن ققو نوت كسوبلف هاکغا بصا را رصيف هج معز بواوا ه دنفالخ
 ع ولر هدننامز كنوب یدلوا لوتقم ید یدنک هدعب نارذک هلا لادحو

 لوق لوبو هكا ندفلخ نکا رار زک هدننروص ید هکیدعا روهظ رلنامهر

 ید ز ردیا هدهاح ندنابق ( اهتح لئاط )هلبا هفاش تاضاب ر و را زا

 1 روم رارید سوک سس ارفو سوک یهود هب هفناط وب هدن راناسا

 (وتوا ) نالوا یکب یوسار هد زوعط دوخا جوا زویکیا كب هرکصن دلت

 بصا یصیق هدنناح س وبلف یتا باب اهدعم یداوا لارق هنس ترد

 دید اب اب نکلرمع,ق بوراو هیهیم و ر خد هرکصخدنک اله یدینُعا

 جارخا ندنتلم یک ینالسا ینا اپ اب بوشود عاز هنبرانبب هرکص یدلبا
 بوک هن رز وا ها E ید عا شا دن رز واقلارق هكارذ و

 كب بودا تغارف ند کلم هيعاد هر و مضلاب هل وا ب ولغم و وا

 ن س وکبراه نی ( س وکر ديف ) هدچ وا نوا دوخا ید زویکیا
 مدا لفاعو لاع یدلزا لارق هنس یدب ز وت وا اس و راب راب سوکی ردي رف

 تاک ت ادت ای را تح و هتح یدر ول هج طال و دج رعلزوک بواوا

 یدیاراو قبعرەبت ملاک ه هيضار نکو ههو اصوصخ بواواهرزوا

 بو زتسوک لاغتشا هنعفد ل رلتالوا هرزوا تفل اع + ودنک قهل وا لارد

 ۱۳ ۰ هک یسوکی واه لخوا كحوکیدلوا بلاع هنس هلجب
 سحوذحا هلکعا تیع هرلمل گو نایصع هرکص نکل ید ر دیک جات هنا

 نالوافو رعم ود یهاشداب سدق هرفکلا نیو یداوا لاله هدسح تودنا

 ودنک نوا تغا كنج هليا مالسا لها بودیا املا هنف رط اب اب سناوج
 لاسرا مدآ هتفرط سوکی ردیرف ابا هلکتتا اجر نس هوا دادا هتفرط
 ام ءةمهبودبا ما هدنناب یسریو هروب نم بولا ندنلا مالسا لهایسدقو

 نواقهزو یني زودوفآ هنن هسرداادا یمدخو رکایدینعازوروفآ ینا

 فب رم سب دو بوکج ر Kus هنیرابد ماش سوگ,ردرف مرجالق یدلبا اعد

 تسوکب ردیف ةو كرك نسلاها ایلاتا اب یاب هدفرطو , نک یدراو هن رزوا

 هن. زاید ورک تویلوا لا هندا رم E یتا طیلست هن رزوا یکاام



 ات
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OND 
 هم هار سودارک وق هد ردیللا زوب كيب كلذ دعب رایدتک هن ر راثآ

 یک اح ابو وس یی وا یش E رق هلا ارا ب باب در

 لارق هنس یکیا زوتوا وللافص لزق ەي اسو راب راب ( سوکیردیرف )
 یرازاها هیعورو ایلاتاو یدراقیح ندتلمبولوا مکقالخاک | ا اب یداوا

 نعضاومهعن بولاص ن 5آ هرات .الو لوا هلا E هدند 0 ید

 كاا اب ب و راو هیهیم ور س وکبر د رد هد رمخا هعذد یدلبا بی ص

 ولکیدنو هلکع | لاسرا هلبا رکسع ینیلغوا ندندرا یدحاو هکر دنو ندنفوخ

 هل | یرل-عا ربسا یلغوا كس وکب ردپ رف و هبلغ و راب دعا كنج بوقیج
 ب ووا هداداضر اب اب نکا یدتا تنغر هححص سوکن ردپرف هرورضااپ
 میظع نسل را بول وا لنا د رق یدد  وا ت هکد هع وا یگابطات

 نیرلقاا بوروط واهرزوارب سس ه داع لواردنسکلا اباپ یدناوا بیترت

 ندونزبوبوق ه_ زومواكنا نغادارب وااپاپ یدپوا یتغالا بولکدی رفیدنازوا
 یداكعد نسرصب هتس وارلب رععرانالس نس یس انهم هک ی دوق واتبا رب

a 

 كلاغصلا نوع ییعب كس ورطب مدع وا كغ اا كنسنب اکاسوکیر د رف

 ردهرزوا قالوا یسهقیاخ كلوععشاہاپ هدنعز كرلنا ارز یدید مدپ وا نغاا

 نول وآدقعتم < كلذ دعب یدد كدب وا عانا مب مهو كنا مه یلب کا اب اب

 هرکصذ دقدلوا دمعیلو سوگدراه ییغواو یدتک هانامرح توعل م

 یلیغوا ناضمر نعل ایسیلسو هم اشبودیآعج رکسع یطعسوکی ردب رق

 بودا رسا ن را نرل دج ودیهش هت ندمالسا لهاو یدراو هشالو

 هماش لح اوسنداد رد ځد یرللا رق سالکنا و ها رف یدلبا بب رک كلام هت

 بلاصم داش لها ندن را رعج و کات هر ۳ ک نیعالم بورد 5 تب

 یاعتو هاه -ق> هرکص ( نوعجار هيلا انا و هللانا)یدل وایل وتسم هعظع

 هرجن رب هلبا یتا تب بودیا ماقا ذخا ندنیعل سوکیر دی رف یراترمضح
 هدعب یدلوا نیما اند ندنر وشو رش بولوا ق رغ هدکد رک نوا د ربت

eك ر و رم كلاه رایدتک هرات ال و تولعت ۱  

 :EY SOE ا ا ید شاق ه دنس هظذ اع اع ا ,راه یلغ وا

 لارق هنرپ هدنح رات ناسءط دوخاب قلا ناسکس ز وب ك قکلواراد ربخ

 هلباا را ندیا حورخ هرزوا رد هنس یدب یتدم ( س وک: راه ) یدلوا
 هسوکت ر دی رف ىلغوا كح وک ینللارق یدلبا لاخدا EE ھو هررا



۱ CTD 
 __ هننرارا هلایسا محااینامرج كلذ دعب یدلبا زوروذا بودا ناصع اکا ااب

 لد یسضعب كرنا بواوابلاع سوک: راه رلددا كنح تولوا عقاو عازن

 هللاا اب سوکی راه هدهد یدیشاوب عوقو هلایب رع كلاباب عازنوب ید ا

 مکس م ص ںود | ضقن نو اق كن دج ہدنصوصخ یصنایابو هطاصء

 هدنتفو كنو هد- دب بولوا ریذپ ماطن هلا ین یروما « رکصادنا یدلوا

 یک اح اجار ول هدنسکیا نا. ةط زوترد كتر و زوفط زو كب كدالی»
 هلایرک-عكت رف قافتالالع هلا یسا ره! هحارفرتکا نیامانسود رف دوغ

 دیهش نس هل و رسا نس هج ندم السا لها ر عز د یسدعااتس

  یدردنوک جاتهدنس هلاقم تمدخو اکا ابای(نوعجار هلا اناو هلل انا) رل دعا

 ءا ۳ ودعا ګز ولد ردشیک جات 5 ندک وش هد لوا مالساا هاجم نکا

 . بول هدنرالا هنسرکسناسکسیدلاق بولو اینا وہ دس دل تد نکا ی دیک یبا

 و د دیه اشآ ےک دت را عا چ دن فس وب نیدلا حالص هرکص

 هن ر ب واوا لاله دلو الب سوک راه هد کس یمرکب زو ك ردکج هلک

 سود رامبج نب ( سوی راتوا ) یکب اینوسقاس هلبا ییانعنا ر وتکلا ءارما
 ۱۳ ۱۶ واوا ا وش یانوف ارف یدلوا لارق هنس چوا نوا
 . هرکصبودا حورخ هنرزوا كلا سود ارک وق نالوا یلغوا یشادنرف زق
 ۱۳۱۱۱۱ اقا بوراو سون راتول هد عبرا بدلوا هللاصم
 ءاع بول وب راهتشا هددیمورو الا اهسا رد ادعب هنطال تغل هدننامز

 ژ رید ایح ول وتاقتسا ال وقعا هسلع لوا هدن راناسا هک ھه الک لع اراصت

 هللا ییبانشنا امها هنریو كاله سوب راتول هدقرف زوب كي رابدلوا لوغشم

 . نوا ( سودارک وق ) یلغوا یشادنرفزف كس وکیراه یکب ای وق ارف
 3 هترزوا كنایسارما صعب ندنساب ردا سو راول یدلوا لار هنس ترد

 ۱۳۳ را اور عاز ها یرللوا اله ندمک قو تودا جو رخ
 . بوریو دادا رفاو ید سوکیو ود وا ارق هګارفو مج رکسع مظعرب

 | هررخذ ندلب وئاعا یرصیق مور یدنک هکنج هلا مالسا لها هن زاد ماش

  بوریدش راق ج رک هنوا کودتا لاسرا هلغلوا توادع هدنرابیدتسیا

 راد قم رب مالسا لها م رج الف یدل وا كل اله رفاک قوح ندبس لوا

 یربغو داش فار طا نعام لوا كلذ عم ن کل ید وا نیما نت , را مس

 تیکت راد 0 رکصاد ےس واو رای دانا ا ت روە ق وج ه راز



a EERE ES 

(7) 
 بود ارتکنح قوح هلا یراکب هبعورو ایلاتاو یراکب یدنک یدلوا لارق

 عضو نیناوق ضءب و لاخدا برک تو ا هتل الا توام

 كلرلناو عج نس اما روتکلا هرکص ردلمعلا روتسد ن الا یلا هکیدتا

 هدقرذ تك كلذ دهب بودا د هع للو یسوکراه یلغوا هلا یراشا

 لارق هن سی دب نوا د وسا یتعب رڪن ( سوک: راه) رول هنر و كاله

 تودنا راکنح لاوتلاییع هنس جاقر هلا یرلیل ها ابراعاوهو اه و یدلوا

 عاجاو یدر دعا تعاطا یرلنا سالادقاع یدلوا تولغم ءاکو بلاغ هاک

 یولاقوو عضو نوناق هرزوا قعلوا بصذ ندنسرط رصيف اباب هللاا ما
 ردخاوا عقاو ا لا نوعا كنا E دا نکا یدتا ارجا هدننامز

 كم بونلوا بصن دهع یو ( س وک: راه) یلغوا هلبا ارمایقافتا هرکص

 اعا ی وا لار ےک اا یک
 یدبا تروع هر دمو هلداع یدر و روک شروما سنا یسانا ءان هننسر غص

 بوشود عازب هنرن هلا اا نوكا صوصخ نوناق رک ذلاقیاس ه دد

 دن رزوا كلا سوک: راه یدتا بصد سصیق اا یس ودلو دور یکی ا ووش

 هرکصذ دقدلوا ناشب , یرکسعو لوتفم سوةلودور رلیدتا كنج توراو

 یرغ هرو رسا ییاباب و ذخا هرمصاصتا دوب یب همور ید راو سوک, راه

 ندحوز هداوف ضصعبو ندانز یرلنابهر ابا نالوا لوزع«یدتابصن اباب
 لتف هدعب هبلغو هب را هلا یکی ایوسسقاس سوک: راه هرکص ر دنعا عند

 كلا معا ضب هرکصتدک درو ماظن هن رومااسامرحو اسلاتا ی دتا

 عازت هدنرلارا نامزرو جو رخ هنر زوا كلا سوکب راه لقوا هللا یکی رع

 سوکیراه ه دنس هتس یدن زوب كم کک یدلوا كنح نکا تولوا دنع

 یسهشال هنس شب نوعا کودتا زورفآ ابا لوزرعء تواوا كاله لار

 كعا حارخا ندتلم شر ند ارا صد یراکدید زوروفآ ی د-هلوا نفد

 تعحا رم هب اا 5ک ھر لغوا هرکص زرد ید انا 6۱ رک درد سام

 كروب نم یدن-اوا نفد هدلرهش ارمبساو یدریدزو یزوروفآ بودا
 هیفور تواوا لارق هنس مرکب ( سوکراھ) روفسء یلغوا هرکصت دنک اله

 كلذ دعب یدتا هیراع هلکنا بوةیح 4 |یسلاها هموراا یدراو هنرزوا

 لزع یی ااب بودآ هبلغ سوک: راه رلیدتا كنج بوشود عازت هتیرادب هی

 نالوا یب وصنف هدک دتک هالو ونود یدلبا بصذ اا یرمعغ هنر و

 لر (۱۷۹ )
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CREED 
 فدر> مان سوتاتس هر كلو ذا یدال: | حارخاڻد ایشارواو هر را

 زا هلکعا ط.ط یب هیمورو اعدا قارصیقو التسا هب ایل = اوج ورخ

 بلض هرکصف دکدع ارمهشت بوسک نغالوق نروو ذخا بوراو ھن دزوا
 باعنا مدآ نوا قلص ضتفالا ی دل ه د: ارا دسک و ی دا

 ناتلوا قالطاروتکلا هدنرناس نوحما تعا هراشتسا هد همههروءاراسو

 رلنوا ااب هکندروکارب زر دتشعا ادب روب ادعا ین ۵ بک د دع ین

 ندا ممامرج الف ررکح هراذا کارم صیق بوت و هدنفر طیرالارُ هك رفابرثک |

 هرکصن دقدنل وب یافت اكرانا هکیدت | نییعت نوحما صوصخ لرای هه یدب
 ۰ لوایدع | هظح الم دناوف هح هدتک یخدوزلاق یرالامهتفا ام لرلب رمغ
 یبایشوپو یکبریمنو ییاول ةو یکیایسوغوم ردرلنو هسیک یدب

 سودا هنیک كرلنو یکی روجدنارو یکبایوسقاسو یکبسونءرو
 ی رانوب وئوا روئاوا ق ال-طا ویقرام هذه و یموق هتک و هقود هلی و
 كد الیمی وقو هکر لدتا اضعا ابانو یدنک بوزان روڈنم هدک دتا ثادح |

 بویلوا نیما < اها همور كل دعب ردشاوا هدنخ رات ییا كب
 "هدنرارا هل یتروع كناباپ سویسسهرق نکا هد هیمور یدتالعن هب ابنامرج

 دعرعم لرهزربو توادع اکا تروع هرکصذ دلقن هپ انامرح هلغاوا هلءاعء

 هنر و كاله هدحوا كي ن دبس لوا نکیا هد نشان زوتوا بودنا لاسرا

 دنسیکیا یعرکب ج رعا حب سوروالق (سوکراه ) ندنالدوایرهجوع
 ندزلوا لارق ردوب نالوا رصیقادعا هل ییاذهنا روتکلا ءا ما یدلوالارق

 مدا یبحاص بئاص یارو هسایسلا نسح یدیا یلاو « دتنالو ابراواب مدقم
 هلغاادعب هلا همان هلع توراوهنراتال و یلادلاو هرکص ام و ادتا تواوا

 هرات الو اردنالفو ااو هدءب یدشا بص لاو ندنفرط هنر ره

 هللا مالسا لهاهدابلا-ا هدد یدلآ نعنع قوحو یدتا هبلغ ںوااص نفآ

 سورکنا یعل ابراغاوه یدراعیح ك دال اتا یرلنا بودا هاو 4 راع

 كرلنا ییشادن فرق سوک راھ تورک هل د اراصذ هد اشر كلو ی ةا

 عج ناما روتکلا هدنرحاوا یدلبا ور هس ولاقت سا نالوا یارف

 ا با ا نوحا قارصیق یسودارک وف نالوا یسدلاوانوقنارفو

 هرکص تودنا دهع لو هل | ی راعا تاوصتسا یسهلج هدک دا ه راشتسا

 ھي شا نوا ) سودارکو و ) رو ره در 9 اله 6تا رک ك
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 رد-ثلوا قاوا هد:حاکن تح كس وکبوو دوا یشادنرذرف كنوتوا دس
 مت هتنالو ن رابد ا دلوغروبو ايار واو انام رج یغاشاونوا ه درتسوب

 هسیکر مان شونراقتر ورندز هنس جاقر هدرا لر
 ی دا هدنساوعد قل مصیق بودا رس ید یب هرعورو طلست هیابلاتا
 هدّنلط دادما ندنف رطوتوا ب ویلوا دون شوخن دلا یرلیلاها كلام لوا

 هلکعا ن ایسا ی دالا هرصاح هد هعلقر یئآ بو راووبوا هلا یرللوا

 لطو نایصع هنن هرکصا دک تنا نف لع رادقهر ن دامااتا اک اووْفع

 یدلبا یی هب اف ناو ذخا بوراو هترزوا كنارارکتوئوا هلسس یسعا

 تحارتسا قلخ بواوب ماظذ یلاوحا كن هیعورو الات | هدناامز مرح الف

 هدیدم تدم بوراووتوا هلکعود عازب دن رارا هلاااب نامز دعب یدلبا

 لاک سیا اهاو بیرو تراغ نفاکاو فارطاو هرص ا ی هیمور
 م دآ قوح 5 همصاخو ی دادا قیضل جن رھ  DEEتشاع ب واوا

 ندا تعوکح هدنشاو له ی هک قوح ن دیلاهاو دخا ی هیمور

 یدود هشالو هن بو دا بصا ایابو ك ند: رطو ین یرالونوق

 بو دیا دهع لو یب وتوا ىلغوا هرکصذدک درو م اظن هالو مامت

 یداوا لارق هن نوا( وتوا )روب نم هنر و لاله هدنرد شع زوزوفط

 كنج هلا روب نم بودا حورخ هن رزوا كلا سوراه یلغوا یس هجوع
 هلبا یراغا ت راغ نفارطا ییالو كن یسلاها ايااغ هرکص یدتاهءاغو

 دجنراو هسراب نالوا یرلکللاراداتو موعه هتیالو كراتاو عج نر رک ع

 ندششالو اج اروا هلا یراغا ناسا یسلاها الاغ یدتیا بیرخت و تراغ
 نیل بوراو ه ايلات هدو یدر و ناما هللا یطرش یرلعا تغارذ

 بو دیاریسا یتا راج هک ن کر دیارارف امرهنم یدتا كنج هللا نی اوبو
 هدیدم تدم ی دلوا ص الخ هلا امب زآ هللا یرا هملب نکو دلا ےک

 هنع اضوا قلخ هلغلوا فدرح دد شو روهتء ر دشعا تم اقا ہد هیمور

 (وتوا ) ی جوا ییغوا كلا « دعب راب دا ےس ب وسیع ه دیا لمحت
 ر دشعا تم وکح هنسزوفط نوا بولوا لارقهدحوا ناسکس زو زوقط

 ارها تبق اع ب واوا راع ازترفاو هلفلوا لارق ه دنش اب یکیا نوا ادعا

 ضل یسبا اها هگرف ی دلو رارقتسا « دقللارق هلا یراقافنا ایامرح

 هب وراو هن ر زوارلنا ادعا هلا یرلعا نقا هالو اروا هل ردهع
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 ر ط ۵ عا بولا ه رصاحا دتعب نب رهش اغار نالوا ی راکلارادو

 بوم نا هنر ابد اب راقد وه هد عل یدتا مک و نظههسم و اس

 E ول هدب رایدت یسهیع ید رق مدآ ردق كس ق رق هد 7 ۱تا طا ۳۹ كس

 0 9 مهعز ىلع ندنلا ك _ک اح ادنوغ روو یدتا ذخا جد شالو

 اکا قار نم لوا یدلآ یغار نم یراکدتا نعط یال-۔لا هبلع

  روفسم EE اقو و ید وا لسصاو ندن را مصیق ل واتا

 زو ز وفط كلذ دهب یدل وب ماطا قتل ود و مات لالقتسا س وکر اه

 تغارع ه (وتوا ) لغوا یینطاسس ن وګا ع ازت عفد م د کس زووا

 ن ددال وا سوم سواراف « دالناوا ی داوا لارق هنس قلا زوتوا بو دنا

 یش ادر قو رلیدتااوعد قنطاس هتارولابو حورخ هغ رزوا كلا كب يا

 بو دا كنچ هل راناووا هنس یدب بو ديا تعب اتم هرانا یخد سوکیراه
 ب ولوغوب ۾ وص نڪر ج یرو لوتعم یر, بو دا هبلغ رحالارخا
 افعسا ندنسهتش ذک ارج ة۵ دعب ید لوا یدااق سوکدراه یشادنرق

 لیغوا كلذ دعب ی دابا نیب صاخ بالو ابراواباکا بود اود هاکعا

 یدبا هد الاجاوتوا تفراوا ی دتا عج رکسع رذاوو ج ورخ سوغاودول
 هد سس هعلق ایسرغوء یواغوا بواک هب انامرج قحاوا یعوعس رخ وب

 هلو سارو رارف ن دنا سوفلودول هدق دلوا ببرق هح یدتنا هرصاح

 ہرص اح ر دق یآیکیا د یاو بیقعت ووا هلکعا نصح هلآ دعلق

 سوفاو دوا دا یداوا لاله مدآ فوج ن دنیفرط هدراکتجوب ید
 هلکع | افعتسا ندنسااب بولکو ی دعي ندهعا بواوا نايس هنکو دتا

 كلذ دهب یدلوا د ڪک اتم دوهع هت ڈر رس هدنرل بودیاوفع یناوتوا

 ا ےک رارزوا هلا یراغا تک ر ج هنیرزوا کلا یس هفنالق ارافوه
 یدلاق یراتردق هتک رح جدر هک هل رد ی داوا بااغ هلا همان هبل

 رس نس هلجو كنج ی د هللا یر هقاس ط اقا دو اھ وب كلذک

 ندنرلف دلوا هدنسادوس كجا نقا هد الو یس هغ ۳ دعا رد هدهد یدابا

 نالوا یراکللارادات ب وراو هنتکلع رانا بورد لوا هل لوا ر ادربخ

 تقو لوا بوریوناما هراناوتوا را دا نایتسا هلغلوا لصاو هنن رق سراپ
 هل ذوب سوبح هدنلا یر اخر سوکیوودوا نانو یه اش داب هک و

 كءوءموبیدتا سبح ی یراخرو نم هنرو قالطا ندسح یخد ین]

0 
3 

 ووو و ی ی ق

 ات تام



CD 
 هدر ندن ر هداز لارذ هحارف هن ابلاغ هرکص بولوا كالام دن رات الو

 (سوفل ونرا ) یبغ وا یشادنرف جد نغالارق انام رج هللا قا رصیفو

 هلغاوا بهار یسودنک بودا تفارف هدر ناسهط زو نکس هیهشوک مان

 یتدم كلوب یدعا نیم را هفیظو و رلصاخ هیافک رادس2۰ اکا س وفل ورآ

 هدنرلت الو اب وقت ارفواب و هو سو اب راو اب امدقم ردشمل وا هنس يکيا نوا

 ادناه رونو او اروم هرکصد دق داوا رصیف یدیا لارو تحوک نعد هقود

 رابدل وا یثارصت یسهقناط اندام ر ون ب ودیا هبلغو كنح هللا یر هقناط
 هب راګ هلا اما نالوا هدنس اعدا قا رصف بودا حورخ هدایلاتا هدعب

 یدلبا م هر انام رج الو بدن وغ رو و دخا هيم و ر ب ودنا هبلغو

 ےظع هدنباب نید هدنس ارا رلپنام و ر ای۳ اراصن هل-اب هدننامز كوب

 (سوکی و و دا ) یلغوا هدجوا ز وب زوعط هدسب یدشاروهظ رلفالتخا
 نودا كنج هلرس دن اط سو رکنا یی اب راهوه یدلوا لارف هس نوا

 ا و هوس اصوصخ هنسکلا# كلا سو رکنا بواوا مزرهتم هرکص هلغ ادعا
 نسلاهاوبب رو ت راغ بولاص نقا هن را دارو تس واوا اوا واب وقنارفو

 كلذ دب رلبدتا راتلاب قارحا نب راسانکو هاو بیذعت هللا یس و لتف

 هنس ید (سوداروق ) لغوا یشادنرف كروب نم هدحوا نوا ز و ز وّفط

 یروک هسیک مان وت وا نال وا یک اخ این وسقاسنی رو اک یدلوالارق

 هد راثعشد راسو هنس هقناط اب راغ وه هلا یریدت كلا س ودارتوق یدررو
 ساسوا س وک: راه یلغوا هن رب ت ولوا د ره وت وا هرکص قداوا بلاغ

 كج دا دارم لتق ینا رصد بویلوا شوخ ی را ارا هللا رمصیقو یدک

 یدتا عج رکسع رفاو هنا بو دا رارف هن راد ا وسقاس س وکن راه

 بواؤا لاله ر ےق مدعم ندکنح نکل یدلیا تع رع هب هلئاقم هلا مصیقو

 كلذ دد یدلوا ماع هد وب هرمص ایق نال وا ن دندال وا س ونغم س وا راق

 ییرکب زوب زوقط بودیا لاقتا هنیدالوا كنوتوا رو نم یکلرمصیق ا
 دم یدلوا لار ووا نیا (سسوا سوکب راه ) روک ذم هدنخ ات
 هتطاس یر ره بوریدلاق ساب یم مما اینامرج هدنتفو ردهنس یدب نوا

 دفاع هللا رب دت نسح نس هلج سوکی راه رلیدشود هنساوعد قاتا
 یرلناو یل وتسع هتکلع هل نعد یلاداو هرکص ید | لاخدا ه:> تو

 یدراو ءدنالو هح نعل ابو هرکص بودا لاخدا اهرک هتد یارصت
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 ويد ےک انامز قرار د جد هجو نو: امر چر هن »ا كرنا هکر دهدنرک ذیکولم

 ۵ یس ا اعر كن رار صيف هفورب ولوا فاصر ندکنرفتمارلتوب رد ورعف

 . یرلعبا نالواهدرارب قازواهدقدنوطزوپ هفعض یلاوح | كن هرصاقراب دیا
 ۱ تا مماهد رد بودبا جورخ ج د یمهفاط زامالا هبایرلعا نایصع

 هرزوا یی دنلوارکذ هدالاب هرکص بولوارارقرب هرزوا اع لو انامزربرلب دنا
 . هرکص یدلیا لاخدا ۳ بار وهط نرده وا هر
  بوئاوا سقت هدنرلندب تکلع هلغلوا عقاو عازت هدنمارا ید الوا تسواوراق

 یتییدنل وارکذهدالاب ثالاعیمع یدوایمش وب و انوهوسو ناعالا نءدابامرج

 ۰ بوناوانییعت هنهصح كسوکب وودول بقلم هللا ی سوکینام رج هرزوا
 1 روه هدندردقرفزوب نکس دال.«یدلوالارقروب نما دت!هدنراد نامالا

  سوکی وودوآ ) مهربا د هللا عطق ) ردراثءاوا ضرة:ءنالااذهیلا بو ا

  هسایسلا نس>و لةاع سوغمسولوراقن سو سوکیوود وا نب (سوکیامرج
 هدسو راتول یارفایلاتا یادت رد قلرمصیق ارز یدلوارص نکلبولوا

 ییسلاهاایمشوردنع الاقتا هندالواكسوکیوو دول و درکصت درک الهبولا

 سود سارق ( س واوراق ) یلغواهک الهدبرد وب ناب وق هب داراصن اهرک
 دحارفو یعفچوع كرلنارنب دلوا لارف اعم هلا نامولوراق یشادنرفزمس نسب

 بود عمط هالو ایت ام رج نالوا هدنرملا سووا اق سواراق نالوایارق
 اتو رلیدعا هیلغ هب راعادعب بوراو وش راق یخدرانوب یداک هل ارکسعمظع
 ۱ یر هجوم ويم قوحرایدنود هب ورک بودا بقت لد هد ودح بالو

 . بولوا لارق سوبلاب س وکی وودول یلغوا هنی رب و كاله سولراق روب نه
 | هلغلوا لاله د لوا توی قوج نکل یدتا دارم كنا رص قیا اب

 ندس وتسارق سول راقاب ( هر ورضلاب رلید | موه هدتکلمایلاتبا مالسالها

 هلکعا صلت ندنسهکب مالسالها ییایلاتا بولک ید لو |یدلرادادعسا

 زوب زکس یعوقو كصوصخ و یدتا رص ینا هدنس هلام تمدخ وباپاپ

 مو هت رز وا یمالو ایلاغ یسهقناط اندنام ر و هدعب هدنختراترب ناسکس
 ها یراسموا رداق هتعفد كرلنا ىسلاها ابلاغ ب ويل وا یلاخ ندبب رنو
  تیالو ین هقناط لوا توربو دادءا جد لوا رلر ربا دادعسا ندر ول نه

 . بولا عج ه رر, هګارف ءا را مرج الف یدلبا دا ءباو درط ندهرون نح

 ایامرحو الاغ هنس یکیا هلهحو لوا رلبدتا لس دعوق رح نکا هجارف
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 یرلعسا کر دراو هاشدا جوا و دقم ل دوم سواوراق ار زرشود

 نوک وو دول ظوا لوا U نت اسل ی ك اف و تولوا سواهو ودولف

 هالو نام لا هدو دل وا عاب هریک علبم رو ص لا هم ر د ھام

 یدنکو ى دأوا بل اط ا هلکع | تر ابخو تر ام بور داو ع

 یدعا دلع هدر دحا بو دا هر راع کد ه | نيفلا نالوا هدنرابد

 تلذک ی دلبا بد ًانو رب رعت هلغلا ن راتکل# ن دنرللا ید هنس | رحاو
 باط ی درانا بو دا لاسنقو برح هلا یر هغ اط ان ابساو سیلکنا

 یناسیروامارامانا یرف كسوم 1و لار 5 است اسا و رلب داوا ر ط نهم د

 شورت ۰۱ ی  ادنرف زق یدنکو حوت

 زوتلا ك ۵ اص ی دل وا دکم ۷7 مر ررعس نالوا 0 دنر نب هلکعا

 ند س | سا اطا هل وا یل هللاه ص صر, هل اس ےس ید یمرکب

 رلیدا هرصاع ی-# هر زج هررلب دراو بودا قاها لا ساکا یولبر ۱

 لارق هرکص راب دا هرصاحس یآچ فر هلکعا نصح هنس دعا نراه نیص

 یسو تک و لاتسرا دادما هطداع نالوا روصح بودا ندکا هت نخ

 ہرکصندلا دج و كنج مظعرلناراو هدادما یدتا هرصاحییس هعاق لشورال

 لش ورال ی نوا یس ودنک ادا عف د ن در زوا هعلو د

 AEE لمر هدایزد بو دا قبضت و كنح میظعو هرم ای

 یرکب زوتلا 2 ب واوا رط ضم مرج الف ی دکح س نوعا كمك

 سوکیوودوا یداراو یروس مک جوا رل تا ےل یی »3 هدرکس

 ی داک هسراب توود هرکص ندمیع یزاول راس بود مده نس هلج

 یسل اها نوکح رکسع هن رزوا بالا ادو اس ندنکلا# ایلاتا هنس یسترا
 هد ااو یدلا نس هعلفازو-س هرک صادق دزو بو دا هب را هلا

 عفد ید یرانا بوراو هللا یرلع اهرمعاحم نح دلو لاس اق یرکسعابناهسا

 هرزوا نایصع هیودنک ییاکحع ال ضحعب یداک « الاعب ونو دو ىدا

 لارف سلکنا هد زو وا زوتلاكم یدردتا تعاطاارهقو ارج هلا یرللوا

 ذخازرب رفاو ند هکلوا لوا بوراو هبادد واس هرکص یدلوا ےک هللا
 ن ایلموم بولآ هلا ن اما ینب ره-ش یربماش ن الوا كاللا رادو ی دلیا

 تامالا ( فرد یعلبا ندلنف] فا دخارپ رکسع نرود ی هما
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 ا ذخا نی رمش سنعو هلغ هن رزوا نامالا بواوا لاردا دچا
 هاکو بلاغ هاک بودبا كنج یرخادعب رم هلبا یلارق ایناسا «دایلءآ ییا
 تااغ هلباهمات هبلغ بولآ ندساکنا ییرهش سلاق هدنرخاوا یدل وا تولغم

 ردلعتس» جد هلا ف اک یظل سوم راه هکنوساوا مولعم ) یدلوا
 كروب نمر دراج لاذ |هفاک یناقهدنس هلج كرل هلک نالوا قاق هدنطسو كاذک

 ( سوکسسنرف ) یلغوا هن رب بولوا هد زوط یللا زویشب حالا یبعیاله

 هنسانا یدلوا لارق هتس ترد نوا ( سول وراق ) یش ادنرق هدع هنسرب
 كلا هك رف ءارعاو ی داوا لنت تکلع روما ه دنن امز نوه دلوابوافء

 كلذ دعد یدلوا بولغ» لارق هدنتکاو هلناقم ارارک بودا موعههن رزوا

 رکا یداوا لارق هنس شب نوا ( سوغ راه ) یشادنرف هدنردزویشبل-

 لا هللا یرلّب قافنا هددباپ یملخ كر وب نم هل ان اپساو ان سام
 یروب نحو جورخ یسا ما رارکحت هرکص یدلوا بلاغ هب ر اخ ادهب

 دابا را 3 بوق > رلتدلنا هرص ا هدنرهسش س راب نالوا يللا راد

 بودا كج هلرلیج راخو ی دلک 4 بودا عج ی ركع بور اوو

 هدشارتس هلا یشاوپ رد ید یو دنک نکا یدلبا لق نب رفاو ن درلنا
 ) سوش راه ) ندن-ا ردا یتطاس هدق د هرابرلید-ا لتق راناهر صعب

 تولوا لار درب هدزوفط ن کس روی كم هاکعا تیصو هب هی

 لاو هدشالو هراون م دعم ند زلوا لارقر د-شلوا هثسرپ یک یت دم

 زرغا لوبق محو عا با هیاب ای رانا هک, دیا ه ده ذم نارتول ب ولوا
 یڑکآ تنس هفناط هحارف س ردراو یاکحا فلاح هی اباب لراودنکو

 تعباستم هسوقیراهروب نم را رید هتحاب هرل | هک هبا یرالوا هدنیهذمااب
 هتافعو راح هلرلنا هنربدعا تعاطااتر هنس ج اقرب مرجالفرلیدعا
 رکسع هل رابک هايد یکی و ی دلبا و هلا یلارق انابساو یدل وا هرزوا
 نکردیک هللا یالا نوک رب هدنحرات نوا زو تلا ك هرکص یدلیق لارا

 یلیغوا هر رد ٹل وا هنس یدب حلا یرع ی دلبا لتق بوروا نونو

 یت: روعا ن امز رب هلفلوا ه دنش اب زوعط زونهیدلوالارق ( سوه وودوا)

 یکتا نوا ردقورعم ويد سوکیوو دوا یوا نواوب یدریویروک یسانا
 یک وا نوا هدنروص ینیدناوازاتعا ندسونغم سواوراق ارز زرد ید

 یبعتلا نوا هسروناواراتعا ندنسادتنا کت هحمارف لولم بولوا سوکیوو دول
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 ندن--أب رفا کلاه ) سوتوودوا ( نالوا سو هر و لاله م د دن

 هدنس هتس یا یدلوا لار هئارولاب هلبا یتناعا ی ا
 ورک ھل هرکص نکل یدلا ندنلا رل-امور قیرهش نر من ایلاعا بوراو

 بودا ماسقا هلا نل ارق ااا ةةص ا: ن هکلوا لوباناوراب دلا

 یلواناو هلغ اناسا نودا كنح هلغلوا عقاو عزت هدنرلارا ه رک صن دند هرب

 نایصع یس هفاط هونج هدنس هنس یز ون رلرد>ا طیض هلا نسدکلوا

 سد رابدرافیج توروس ندنزارا ی هسي ناول یلاوهدنرارزوا بولا
 تمدن بصا لاوپرازگتو بنقاو زهف,یرلتا توراو هنش ز رزوا لار
 یرالارق سالکنا و ایا سا هدننس هتس یهو نوا كروب نه ید ودورک

 لا و ارف یدالو هراونو ے رهش هنایک توردنوک رکسسع ق لوح
 هلا یرلعا نایصع هونح و یسلاها یرهش نالیم هدایلاتا هدیب رلیدآ۲

 كه رکصت دتعوکح هنس ید نواو یدربدتا تعاطا یهونج توراو

 هنس کا زولوا( سوکستارف )ی رقه ریو لاله هدنرد نوا زویش

 هلن ابا کص تودا ذخا ی رهشنالیعو هلا صه هللا س اکنایدلوا لارق

 ید ند الاما هرکص یدلبا هیلغو هیراع هلآ یسه-فناطنامالا اقافتا
 هدتس هس یحرکس هدعب یدانا دادزنسا ییکلاع هصارف یرلفدلا امد

 اهرک توراو هنب زرزوا هلا یرلعا نایصع یسهفناط هون>و نالپم لاها

 دادءا ندنفرط اینابسا بودیا هرمصاح ی رهش هی وابو یدریدتا تعاطا

 هلااهب راند كی هرک كی هرکص یدشود رعسا هد هب را هل رانا هک

 سااکنا سوکبسنارف هلکعش ود بسا هدتلا ایا سا اب هدعب بولوا صال

 ندهدامو رابدلبا قافتا هرزوا كعا صالخ یتا هلیسهقود كيدنوو یلارق

 یدلبا قالطا یاباپ نوجا كا عفد ین قولوا رادربخ یلارق ابا
 ه دشا نوا یدتا السا دن الو یلوبانا هدنس هثس یجدرد نوا هدو

 ہدکیا ی رک یداوا چ هد هډ بودا هغو تح مک هلبا ااا

 هد دیک رلیدعا دک اتم هنسج وا ۾ راحا دع بوراو هنرزوا ه واس هفود

 نامالا هرکص ی دعا ذدخا کلم هنر هلعلا دعب توراو هن رزوانامالا

 نکلاعنانلا یلارق نامالا و هبلغ هروب ۳ دیا قافنا ها یلارق ریلکنایارق

 هبت رم لاک بووس ینب ان را تکو ی سوکس-فارفو یدالیاد ادرتسا

 نوا ( سوےراھ) لغو ا هن رپ واله هد تلا قرف زویشب كيب یدردبا مارکا

) ۵ ( (۷۸) 
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 نیکد هر هنس چ وا هلا سالکنا ه دنس هنس یعنب نواو یدلک هالو نوئود

 19 هو مظعرب هدنرابد هاف A E نح د 0 واوا لص

 هلکعا ل3 یتلازج هیسای روا یلازج هیدنوغرب هکیدلواوت ییس یدلوا
 ۰ هرکص رابدلوا هرزوا لادحو كنج را دهن هلا یراررب یعابنا كل کیا

 (سواوراق) ییغواهترو كاله سواراقهدزوهط نوا زوترد كل. كد الی

 التسسا هنن راد هحئارف رملکنا تق ولوا ی دلوا لارق هنس نکس زونوا
 بوک هرول نح هل حلفرب هدنلا تروبع هب-هرتمر ه اکا یدیا راهرزوا

 ۱ یدربوربخاکب ود ردهدکلا كنسهءاغ هنوزوا سالکنا جبس» نع سوتسرق

 ۰ ساکن یدلیقرک_سعرس هرکسع كواب رب یتروع بوناتا سولراق هدک دید

 3 بوراو تروع ىدا رال ثا ندول دعارف یترهش هیلبروا بواک جد

 هک هنس یسنریا یدرافبچ بوزوب نرگس سبلکناو صالح یرهش
 هجشارذ بو رو هلبا رکسع ےظع یلارق سیلکنا ردیلب جت زکس كنغالارق

 یدلبا راثلان قارحا لن-قلا دوو ذخا یتروع لواو تراغو ته ییراد

 رب رسو جات لرله اشداب بول[ رهشپسراخ نالوا یکالاراد كرادد لواو

 ۳ هعارف هدنروررح ا ا ۶ تادا هل ساب ن رلکام مزاوا راسو
 یدراقبج ندکللاراد یسیاکناو یدلک بودنا عج رکسع مظع یهاشداب

 رلیدت هکر اتم ید نامزر بواوا د:« لاتفو برح هدنرلدب ځد كلذ دعب

 ندنتکلعو هلغ هلا تیلک هرلنا سواراق ه دنس هنس یع>وا زولوا هرکص

 تاعفدلاب بودا نایصع سوک وودوا یلغوا یدنک هدعب یدتا حارخا

 كی هرزوا لاح لوا تولوا بولغم لارق م دنرنکا نکا یدتبا كنج هلکنا

 . هنسجوایمرکب ( سوهودوا) روب زم یلغوا نرو لاله هدیدب یللا زوترد
 _ کلم روما هلبا یرالوا رسم هرزوا نایصع هب هدنک یسارما یدلوا لاق

 ۱۳ ۱2:۱ جوک هدنراناسل اکا هک ی هییوضر بولوا ی راسط لالدخا
 یداوا لوت سم هعالق صعب بودا حورخ روئلوا قالطا هقود هتسازعم

 . یدلوا كلام لارق هن جد هعالق لوا بودا تعاطا هنن رها ه دعد

 ۲ 7 (سولوراق) یلغوا هنن ریو كاله هدنح رات ناسکس زو رد رول نم هدعب

 نودا حورخ هنرزوا كلا یسهقود هیابروا یدلوا لارو هنس ید نوا

 امر بودا ساحو خا ن هقود بولوا بلاغ س ولوراق راب دتا كنج

 1 7 ناسهطزونرد ك كلذ دوا بواد نالو یوبانا هرکص یدلاق ہک سہ
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 هرات الو بوئود ارساخو ابن اخو صل نیرشب> ناج بور, ولام رفاو
 هنرزوا هیقب رفا هدنس هنس یعجوا قرق كتنطاس هرکصرلبدلوا هاریور

 ندنضم لاهسا هد هرصاح ءانئا یدتا هرمصاح ی رهشساوتو موش

 نس هو موش هنرزوا زاسک اخراذکب ولوب هح رو مالسالها هلعلوا لاله

ELهللا تونم وت جز رارهدصیویسلادیق ريدا رسا نس هنو ریش  

 لارق ( سوبلف ) یلغوا هدرکس شع زویکیا كی « دعب رلیدلوا صالخ
 یک خد كلا هک یداوا لارق یلغوا ه دعب رد هنس شب یتدم یداوا

 تاعف قلاب ا كنلق و لكنا رد اة رکس یرکب ید یدنا (سویلف)

 ك ( سوه وودوا ) یلغوا هدعب یدلوا بولفم بلاغ هاک بودا كنج

 هنس شب ( سولف ) یشادنرف هرکصاد هنس یکیا بولوا در نوا زویحوا

 یرکب زویحوا كی هدعب هنس یدب ( سولوراق ) یراشادنرق كرتا دعب
 بولوا هنس یکیا یرکب ( سوبلف) ییغوا یره جوع كراروب نه « دشب

 ی راد ها و سالکتا هل لوا بو!« بودا كنح ق وج هلا ول سالکنا

 سالکنا یسا رها هحارف ه دعب ی دایا ببر كلام هعاوموعه هن رزوا
 نکل رل دابا قافتا ه دخان كعا لزرع ندعللارق یرو نح هرس هقناتط

 ید قرف زویجوا كي هرکص بودا ت ٌ یت زعوب یر وهظ نوعاط
 یدلوا لارو هنسترد نوا (انو ) ییغوا هنروك اله سولف هدنحرات

 یدشود رسا هدنسهنس یگد بولوا رصد هد هرراع هلا سکتا جدول

 تراغ تاعفدلاب ییکلام كلإ "ملکنا هداتناوب بولاق هدکل مسا هت سچ وآ

 زویچوا كی هنری رلرداوا ص هدعب رایدتبا قالطا هرکص بودیا بیرختو
 یینکیا یدلوا لارف هتس یا نوا ( سواوراق ) یلغرا « دن راترب شعلا
 نسدکلوا هر و نالوا لس یرارهش د دعته هدندودح سادلا هدنس هنس

 یشادنرف كنلارق الاسا هدنس هنس یهجوا یدلبا مط هننکلعو ذخا

 هنار هدکد تسا دادما نوا قعراو هم رزوا یشادنرق بواک سوق زاه

 ب ودنا كنج هلا یل ارق "یلکتا هد هنس یشب ی درب و رکسع رادقمرب

 لواو هلغ هدنکنج ارد هدنس هس یجرکس هرکصن دعارهنا تاعفدلاب

 ( سواوراق) یلغوا هدد شع زویحوا كب هنر بواوا كاله ه دهس

 یدءارقس هنرزوا سلوت هدنس هنس یر نوا یدلوا لارو هنس کا قرق

 هلغلوا ضراع تااحر یک نو"> هب ودنک هلفلوا لاله یشادنرفرب « دلو



 یر
 سو رو صو سوت ودودلا یشادرذ هنر و لاله هدر دو ید لوا

Eكرا رکسع كولر ںود ا نایص ع یس مما م ٢ے هنس یحنرب قرڈ  

 تالت ر هللا لتق نیکو لزرع هنیک ك رلنا بودا هماعو یدلبا نییعد هرس هر راک

 (سوه وودوا ( یلغوا هنر و اله هدرکس ی زو ك هدوإ یدلبف ار

 هلبا کیر یلارف سلکنا هدنس هنس یعجوا یدناوا لارف لد زوتوا

 رب زعل هن ر رهو هبلغ هنن ررزوا هلا یرلغا نایصع هنرزوا كلا یساما

 هن رزوآ لارف نامالا تولک 6أ اب هس لس یجزوعط یدلرا بید و

 ` هلاک هد هبسور یاب بودا دادما سد یدشا دارا نوعا قعراو

 ابلاغ هلبا ES مظعرب لار نامالا هد هنس یعکدانواو یدشا سالحا

 ندتکلع توروس هللا دعا و هب راعو هلام هلکعا مو هب رزوا

 عج رگسع مطع هد اس یکرکسنوارلیداوا ت اس یسریاو یدراعح

 بوئود هلا یبسو لتقو ذخا نسهعلق چاقر و موحش هنتکلع كناف بودا
 ( سوبلف ) یبغوا سس رو لاله هد رکس ناسکس زوب كي و یداک هالو

 هلا مالسا لها هدماش ندایرد هلبا رکسع مظع یدلوا لارف ہنس حوا قرف
.w . 

 یدود 4 هلکعا E نوعاط ھن ر رزوا اعد هرذآ تودنک کد

 هس هقاط سااکنا و اس ےس یجتلانوا کلم هلا ید وا لاله یرکاو

 ندرلناو یداوا هل هک لادقو برح هدنرل دن هس جاقر بودا ترشابم هکنح

 دا سالو هام راد, هدب رغ رد لحاس نالوا لّعسع یرهش هراب هڪ

 سالکنا هدعل رد ڈو مر ار و ار سیلکنا هدراا كراکنح وب یدلبا

 سوةیلوودوا یلغوا سویا را د-۱ موعه هنرزوا هجئارفوقافتا هللا ولکنلف

 بلاغ وا ها رف بودا كنج یدعا لاسرا هت هلباقم كرنا هللا رکسع
 ٰلغوا هسرو لاله هدر زوتوازویکا كو رل داوا E هرکص یدلک

 قرد ( سرهوودول) رکید یلغوا یتدکنا هدعب هنس چ وا ( سوشوودول )
 ۱ رهت هلا تسایس س>هدک دوس هرکص بواوا یص هدادتا یدلوا هس ترد

 ندنایم السا "یدابا بواک ندارد هلارکسع هدنس هنس یعجوا یرکد یداوا

 بایرقض هللا قیرطرپ نکآ یدتنا مو هنرزوا رمهمو یلوتسم هطایمد
 قوچ ندنرکسعو لوتقم هدنسهک ردم رصع سولر ور یشادنرف ی هلوا

 مالسالهاو طلت د نوءاطرب هن ررزوا یلاتقح بولوا بسا هسیک

 هللا یرلعا قدم ھا هر سه لاکو هرصاح یرلنا هد- طابمد ید یر والد
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 یکلاع بودیا طس وت نومصم هن ر ارا هرکص یدلوا عفان همالسا لقا

 ایه ویو ا راو اب وا و هوسو اینامرچ هتفرط سوکی وود واو رابدلبا ماستقا
 نامالا هکیدر و ییکلام انوسقاسو ایه روت و انوقنارفو ار وتساو
 ها روز یسلاها اوم وب و رد شل وا وب سصیق ادتنا هدن راد هک عل

 بوت وا نییعت یرکا كنتکلع ابلاغ هس ول راقو رد ا یلارمصت وب

 کد كد هنک الهو ید نیست الاغ دالب ضمب و الاثنا هس وب رات ول

 عج كس ونغم سوا راقو یدلبا لاقتا هرلتام رج قلمصیق هدعب تولوا

 ندنکولع كرلنا سوبراتولوبو ردلکدشلوا عجبهد هسوکر كلا یو دشا
 دلنا رکذ نوعا قل وا همدعم هند رفت ناب ك رلنازب نکلردلکد دو دعء

 سوولاق ( سولوراق ) ىلغوا هايلاغ نعي هنکلاع هحارف هرکصاد رو نع

 یلغوا هنبریو كاله هدزوقط شب زوب زرکس بولوا هنسزکس زوتوا لک
 سوکیو ود ول ) یرالذوا هدب یآ يکياو هنس رپ ( سوکی وود ول) (

 یسهداز ع كنب را ابا هرکبص هنس شب ك ارتشالا ىلع ( سنان ولراق )و

 كس وکیو ود ول هنر یداوا نونح هرکص بولوا هنس چوا سوا راق رعد

 ادا یدل وا هنس یدب ی رک ( سوارا ) لغوا ك وکو ود ول نا

 هدکدوب هرکص توربو یروک نر ر وما ثرح ر مان وتوا هلخاوا كح وک

 یاب ندهچرف ل ولم یدایق رب دت لز وک ب وا والقتسم هدنرما

 قلپاق نال وا هقبط یکچوا ندنورو نم بول وا و یرخا كنسهغ اط
 قلا نواز وب زو قط هکر د هتسیک مان( سوساق ) یرادتا كنم هقناط

 دلم ترد زوتوا ( سوئریور ) ل هسرب نا زدشلوا هاشداب هنتس هس

 (سوباف )یلغواید كناهدعب هنسر زوتوا ( سوهزاه )ییغوا كنا هدعب
 ندا رد ی وغود یشادنرف هدنس هنس سلا ز وئوا یدلوا هنس تلا ق رق

 بودا لاسرا هنب رز وا عالق نالوا هدءاش رګ لحاوس هللا رکسع ےظع

 هددنآ هنس هدعب یدنا را هعلق حاقر ید و نب رهش نوردنکسا ید راو

 دیهش نس هک ندمالسا لهاو رلیدلا هرصاحا دعي یسدعلا تد ت ولک

 ناسکس بولوا هدنز وفط ز وب كب كدالم همد وب رلیدتا رسا نس هعو

 هد دب ناسط ز وب كيب هدعب یدلاق هذن رللا سدا تب ردق هنس نکس

 هدسدق نیل وغود روب نم ردشعا تمه هنصرلخ نی دلا حالص ناطلس

 هد هنس یکیا یدلک س ود رف وذع ندههارف ءا راه رب بواوا كاله
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 ۱ رکتسع هنکلع هح عو ی راد ایه وب هلا یسی رب كنب رالغ واو یدقارب
 ندنفرط جد هتالو لوا بودا لاق یک احو تراغ قالو توردنوک

 هلکع رک ن ازخ و نیافد هب ام یب هنلا هد را ر ل واو یدلیا بص یاو

 رکسد سد هتس هر رج هقس روقو یدابا لیصح تاتو ناوت هیاغلا قوف

 یس وهو دوبل للغواو رلیدتا حارخا ندنا یعالسا لها بور دن 8

 نوا هب رام هلا مالسا لعا هادنا بو دا رد تارا هر رع رادةعرپ

 كباقوویو رلیدلوا مزهنم هلبا تم رهمجفا هنلانوب رانا نکل یدلیا لاسرا
 11 توت ود هدا ردشمل و روهط تروص هرکصت دق دل وا ڪو ی” هلج

 ایع داقا چوا هدا ج وا هدقدآ وب لوصو ھن رهش سراب نالوا یللا راد

 یغچوا هداین وب یفکا ءدس راب یکلوا یملبا ما هنس انب هس ردم یت
 ردلملا ر وتسد 51 یدابا عضو رلن وناق ل ز وکه دنګا قیالوو هدودا

 نیرلباتکق الخا نک ر كع بولوا هللا هرج بابراو اهو الع ڪک اءادو

 راکنرد س وا راق و ردلملا روتسد هدعاو ون نا الا اذهلا ید رد ووا

 رد کک س وتسعا هدنګا مور و ردن کسا هدنګا رادان وب هدنسارا

 ییا شع یرع تدمو هنس قلا ق رف یکلم هرکصو لوا ندنکا رصیق

 هنس شب نوا ز وب زکس هدنرهسش مونارغ س وکا قوا غلاب هیهنس

 .( س وکی و ود وا ) یلغوا یکودتیا دمع یو هنرپ و الاله هدهید الیم
 شر شنا وا هنس قلا رک دم ید س 9 هنسانهد داع یا هکیدل وا

 هدننایح ودننک ییسهلج بولوا یرالغوا یرمغ ندیو كسول راق رکذلارام

 مورا هدقدلوا هاش داب ر و نه یداراشال وا لاله هد ز وب كنج یرکاو

 هر ودنک یسو رات ول یلیغواو دید یدمع نالوا هدنرلند هلا یر رص

 س وتسغا یاو یدسیک جات ندا باب تو دا لاو هال ااو كي رس

 سبح یتساباب و ج ورخ ب ودا لالضا ینا هرکص نکل یدایا بیقلت وید
 ایلاتاو وفع هودا قل ندتالو قتلعوا بولوا صال یسابات هدعا یدانا

 قلا وا لاله هد رب قرق ز وب زکس یساباب هرکص یدلبا ر رقم ندنتم وکح

 سوگنامرح هرکصا دنا یدلوا هنس شب نوا ( سون راتوا )رونه هنر

 هلا سوا وراتلک یشادنرق رکید هللا سوکیوودول یشادنرف نالوا بقلم وید

 فات مرج الف رلیدتا كنج هللا یړر رال هت ب وش ود عازت هنبرلتیب
 یرل فعط ب ول وا ل وتسم فط دن رلتل ود شا ندلاحر لالهو لام

i-i alana ia thieآی  
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 دن رلت الو ید رللکد هرزوا تعاطا دید یانگ ا تولوا یرک اک

 هنر یرا-سریدرارواوا زادناتراف هسح اولو هیموروهدالب نالوا بد 5

 را بدلوا رادان ردق هنس ز ویکنا هدزوا لاح لوا یدا شل وا كلام هکلاع

 یسلاها دیه ور قعلو راهتشا هلا توقو تعاصش سوم سواراق هردص

 2۱ رتا تف ول وا رل دشا داد_جسا ند رو نوعا قعءراو هن رزوا رلثا

 بوراو هی را رزوا رانا سواراق یدیا فیرح مان سو رد یرذ یرلبیر
 یسو ردیرذنالوا یرلسر تمقاع یدلبا هملغ هدن رک او ه راک تاعفدلا

 هلا طرس ل وا بودا هدهاعم 1 دنا یرللوا E هلا یوقو یدنوط

aجاقر ه دعا رابدل وا لخاد هشد اراصا یسهلج سا یدلبا قالطا  

 هنن رارزوا لاصتسا کو لم ءا ھن رلع | شف ضاهاو درع ضع دءدد

 تام الاغا ا هد رس و س وا راق یدلنا فو
 یسایب نرلعوا هرد-ص یدتا نییعت صاخ هس وسان لغ وا نا بول وا

 ىلع وا فن سس ابا وا لاله (CO NLR ییکیا ق رد كل طاس و هدننایح

 هن رز وا ید: 1 یدو یدشا بصذ لاو هرز وا الاسا ہ١ یس د ود راترب

 كرد 9 فلاوط EE بودا ۵ هلع و هر را لا 9 ا ندا حورخ

 هد ۵. -ه و ر مد بم سهم ی کیا زوتوا كنو یدتا بصا رل لاو هن ر رز وا

 هلا یراعا دارم 1 رس بودا حور < هنن رزوا اپا ناخ ك ولب رپ

 سو اراق یدلبا دادع سا ند رول نع بوج اق هالا یدبا ول ی سا هک اباب

 دار ااو رهق یییفلاحم هاو ید راو هر هیم ور تو 9 ساب

 دما بو ردك جات ےس ول راق و ددس ها 2 | ید اا یدتا سا

 روط ارعا هر ها دیک لوا س وا راه یدالبا مار | ا ج سو ن رلحاتفم

 كر 9 هدب رع راد تقولوا ق ارصیو هرزوا یگزرکن و ى

 مور سصیق هدنرب ز ول نکس كد ال کز دو یدلبا لامتا هنس هت ا

 ك مد ور سولراق هصالح ردشعا ا 8 یساب اش یُطلس بيضة

 نوګا ی رلذ راصمو مزاول كو ساهر تاتو هاب بولا وا تالام

 ندکد رو ماظد هنلاوحا كنايلاسا هرزوا لاوتم و یدلبا نییعا یرف رفاو

E 0 °0 5توراو هنرلت الو نامالاو سورنا ت جعل اب راغنوه ها ر  

 نکن ةرطو لاص سا کو لمو هلع فن . ر روا هرکصاد ر = ردو دیس ۰ نکس

 نوعا هظفاحم ید رک ع رادقم ر و یدابا بصن لاو هراد ل وا



(۳ 
  یججوا كروب نم بواوا ےس سا نوا سور وعاد نی ( سو دوری (

 1 هڪارف زلنا جاقر بولک هللا م دآ كيزوی( هل هرنک )مالسالما یادت هل

 1 مان سولوراق لسلوق هدئس هس یک درد راب ںاآ رسا هعاو تراغ ن راد

 مره هد رق ی رهش سرون 7 مالسا لا هلا یبیتس یس هلوح كرر رح

 ۳ ا تداه» تبرش مارش یس همنو
 بلاغ بو دنا کج هلبا هقناط نالوا نکاس هدنفرط ه.وغر یس دفن اط

 مالسا لها 1 کت ےس یک تم رلیدلبا رضحت دوق دن هضرو رل, دل وا

 3 هدمالسا ی ایاردق هتسرب بو دنا حض هرصاحادع نیرهش یوئوا

 ۱ یالسا لهاو التتسا هره-ش لوا هن تولک نیما یولراق دعب یدلاق
 كاله ه دیکبا زوئوا زود سودورم ه دعب یدسادا حارخا ندکلام لوا

 ۱ هلفلوا یآ زا فیعضیدلوا هنس زوفط ( سوکیر دلش ) یشادنرقه> رب و
 | هدروب نه 2 یرلکدد یایح وارف ن دنکو ام هكر بودنا ملخ یا

  هکیدنبا روهظ یسادتا كن هقبط یراکدبد ین ایج ورم هدب یداوا ما

 ه دنر ار قرف زود داد ا ن د هعبط لواو رار د جد یی اسید هرلنا

 ۱۳ ۰۷۶ ا ا ا كا ىدلوا سولوراع ن(مصقلا سونو )
 1 رلردتا بصن ءاثن هارو لعع یر ول نم تویلو N قعسم هت طاس

 . هرکص یدیا یدنک نروک یروما هلج بواوارزو هرکصندنک اله یساباب
 یدروس تعوکح هی سرکس یمرکب بولوا جد هاشداب حورشم هحور

 ۳ تبع نوا ارحا ن )ل طا ترش ماکحا هدزیراب نالوا یرلکللا راد
  وراقو رربد من :لراب ه دنرلنا 9 هوا لوا هکر دشلوا ولادت |ندیا بص مدآ

 ابلاغ نالوا 1 یدنک بولآ ن عیار ناو الا و رخ

  هکیدلبا میسقت هتنط)س یکیا ینعوهجهر کصو قاطاو ےض هیابنام رج یغاشاو

 ۱ هالوا 3 اعامر > یعاشاو دام تئطاس هال وا مدرتعس انامرح وراق وب

 ۲ ر دیراج هدنرانب حالطصا وب اذه اتءوب ىلا بوئلوا يقل ةي رغ تئطلس
 3 لا قرق ( سولوراق) لبغوا لو هن رو لاله هدزوفط رود هد

 . یدراوغنول هرکص بودا هلغو هیراحم هللا مالسا لها هدنلناوا یدلوا هنس

 3 تاعف دلار دو هنس زوتوا رد یخ د سوننق اس هراا هک هلن موق م 5

 ِ 4 شع زویشو دل ببرق و هه مور هدالاتا هقن اط لوا ی دلبا كنج

 لقت م ن دنرلګاودنک ك رلناو ی دزر ولوا نڪ اس یر ند هت



CAD 

 هرسدایق بودا عمجت هدروک ذم جی رات یراکوچ هرکص یدیا هدنتلا یرالآ

 ندنراک دل ن راتردق مدع هحاقتاندر ودنک ب ولوا هرزوافعض یاود

 یرلمدآ نالوا ندقرط راک ةو نیس هفناط مور ناسنلوب ه دنرل ګا یشان

 زور د یب هسیکم ان ( نوءارق ) ندنرلاو رایدرایج ندایلاغ بوروس

 یعجوا ردنلوا هنسر نوایتدم رلید- | بصا کاح هن ررزوا هدجوا یللا

 هاشداب یتروعندنرلجما بودیاعج ی هرواتع باڪکا ندنموق هدنس هس

 ردروهشم وداعلاس نواق هدنرلد هداموو رل بدل دهع هزوا كہا

 هثس کس نوا ( سو دوا ) ییغوا هدعد رد ٹاون ع وقو هدنرهش افلاس

 ییا یدلوا هنس نوا ( سوب دروریم ) هدیکیا ناسکسزوترد بواوا

 ناسعطزوترد یدلوا بلاغ بوراو هنکنج سور هل رل امور هدنس هنس

 دعد بولوا هس قلا یمرکب (سوکیردلش ) یلغوا هنر و كاله هدیکیا

 زوئوا یتدم ی داوا هدرکس نوا زوږشب ( سورودواق ) یلغوا هک اله
 توتلوا سوح ام دعمر دوب نالوا ینارصن ادا ن درانار د هنس

 نیت سوج هداتفو كلوب رلدیا مانصا و دبع هکریدییک یدزارابط ا

 ص هرکص ی دلوا م زهنم بور دلوکرک-سع هن رارزوا رمصیق سونا
 شب نوا ( سوار ردلش ) یلغوا هن رو كاله هد زکس قرق زوینب رلیدلوا

 هنس شب ( سویداقولک ) یشادنرف هدجوا شما زوینب هنرب بواوا هنس
 یشادلرف هدءب هنسزوفط (سوتر رش ) یلغوا ؛درکس شعلا زویشب بواوا

 ( ییغواهرکص هنستردقرف ( سوبداقوذک ) هدعد ترد نوا( سوک:

 ندایلاغ نس هفاط دوهب یدلوا هئس تردنوا ( سوقر وغاد ) یلیغوا

 سوبدودواف ) یلغوا هد زوعط زوتوا زوتلا هرکصر دو ن دبا جارخا (
 نیدناوع كز هسنک بو دیاروهظ طخ هدنامز ی دلوا هک یدب نوا

 یشادنرف هدعب هنس ترد و ) لیغوا هدعب یهلبا عازوت هل

 سوه ورودویم ) یشادنرق كرنا هدعبهتس کیا نوا ( سوهردلش) (

 ىلغوا ه رو كاله هدیتلا نا ك س زوتلا بول وا هس تر د نوا

 ) سوت رر دلش ) یشادنرف هدعب هنس ترد ( سو دو دواق (
 یسادنرف « دعب هنس ترد ( سوترپ وغاد ) یلغوا ه رکص هنس رکس نوا

 ) یلغوا یشادنرق هرکص دنس شب هرکصن دعلخ یشادنرف ( سوکیریاش

2 (YY) 



(TRA ( 
 بلم هلا یا رص نالوا یبعا كناو هاشدا: هش را بواوا ثراو ۵ باب

 كولم نالوا ندنانو دیشو رصد هسااطب بواو تعسویسهراد زورپ زورو

 یداوا دتع لد هل حاوس لاعوی 2 طیحم یکلع عزن یدطاس ندنرادب ماش

 مان ایسسنارف هدایلافو حارخا ندنکلا# اینامرج وراقو_ نیس هفناط هارف
 لوا یدو كرلناو ۱ ناسا هضرا لوا ےل انس یدتا ناکسا هلع

 کاح ندنفرط هب رارزوا یماناقش یه فناط هبنوغ نالوا نکاس هد-اح

 دوخاب تمار لقتسم ید رانا دکلب تولوا ندگنرف نیئامور کما نالوا

 قحا كیرقو راهلوا هق رفرب شلوا زمنه ندثس هقناط نانو ها نامز رو ص

 هنرارزوا فا وطنالوارواحم هراودنک رلنا هرکص بولوا نیس هناط هك رف

 كخوح دوخ اب هب ولفم یمسا كيلاغ قعلوا لعمعم فئاوط ل واو التسا

 هرکص بو وا شعلوا قالطا كيرف هنسهلج ندنلیق قالطا هزا نما
 هلع یراق داوا یک و تعصر صوص رود کا و ره ندرلنا

 یسهفناط مور هکر د ایک نا قفحخروم نکل ردرلتلوا ریتم هللا تفاضا
 روهظ ندرانا زرمصبق نالوا هل هسوب رابیط بولوا كرف رایامورو
 لاشعا هرانامر قارمهیف هرزوا ییبدنلوا رکذ ه دالاب هرکص رد رانا

 وا مال سا ارز درو اساس هدمالآ وب هک ردوب مظ مب ردسسعا

 یکی یرلکدید رفصا ون بولوا ند هبثف اب ما كنرف ندنتف كنيرلخ روم
 صرع قاغتالاب ارز ردند هبعاس ما هدن رلتق نیب اسن هلج یسهغاط مو ر

 قلا ندمور بولوا ندکنرف را رنو هکر کم ررید ردیدالوا قحا نب

 هند ودح نان وانو هدذیم و ر هلا یا مود دوخا هنلوا دام ه رز وا

 تكنسحاونو هیعور هدتف ول وا توللوادا رھ رلثلوا هدنسحاوت دیهو ر دم راو

 هاوا اوعد قلوا ندنس هغاط كنرف یرکا دوخان یس هلج كلرل وا یئاکس

 هلولم رب رد هدنرل رکذ کولم هجنرف  (فرحینکبا) . هیفام هیذو

 یرلالاراد ژریدروطاریاو راساح ہرے هدنرلذاسا دعا لامعا هرلثا

 الجا ندا امرج وراقو یرانا می سوت غا اهدعم ر دیرهش سوراپ
 ك دف رط هی رار زوا هدن دا ناکسا هدنتس الو الاغ هداامرح یغ اشاو

 كت هرحصای5 رهاک هئحوا ىلا زوج رد كدال. ء بو دیابصا کاج 0 دارب
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 نیلطص نالوا هلبا ساوت لها هرکص ی دیا سوپا بما سولواپ یسین ر
 ویپس كچوکو عج رکسع مظع نوجا ماع لنق یرلنا بودیا ضقن ید
 هرکصتد هرصاح ردق هنس چ واو رابدراو بودارکسعرس ارح یراکدید

 بارخ ن الا رهشلوا هکر لب د رلیدلمالتف نیک كن سلاهاو بي رخ بولآ

 ردقهتسزوسد ینامز كنسا ماویتراعتدمررید ساوت یکسا کا بولوا

 توغ هن ررزوا بودا ماما ندرل امور یلاعت قح هرکص ردشلوا ناهز

  Nرد راکدند سورکنا هکنسهتناط نوو ردیرلک دید الاسا هک

 رلخ امور هدن مک را دلبا لادجو كنج تدمرو طبل نرل برب جدو

 ه-هدآ عصر ما سوپ رام هرکص رایدلوا بب رق هة وب انف بولوا مرهنم

 تودنآ عقد ییادعا هلا ردن نس> هک لوارایدتا ضي ون نزروما

 یدلوا یدوم هر هلناعه»بوشد عازل هنسارا كب یربغر مات المس هلکنا هرکص

 هد هکر ع بودا كنج یلغوا هتنرپ بولوا لالهسورام مدقندکنح یکل

 ماظن یک کرک هتیعر لاوحا بولوب لالقتسا البس روع م نب ر و لوتقم

 سویا وج سویاق بواوالنوق هسیکرب مان سوپ هبن وپ هنیرءرکصیدرو
 کاو ردوب نالواهاشداب هدنګار امور ادتنا تواوا صراع» اک |كيرپ هدنمان

 بولوا لاله ی سانا ردکعد شماکح ییعب لیلس كعدرصی یدرار د رصیق

 بوڪ ندنجا یناو بورا یراق تئروع هل غا هدننرافرو نه

 سالوب یعما نالوا
 هلا سووج لاح ه-مهب رار دا تاور جد ود سویاغ نکا ردوا
 یدلوا كاله «دناورارف هرصم امرهم سو هنو كنح هلرر سونو

 رومْسم یداوا وام ود رص نوا یراق دراعیح

 هلغاوا هریک نیتم یار بحاص بولوا لساوق ندادتلا سویلوج رصیقو
 هیق رفا تواوا باغ هد ورح کا یداوب لوصو هتنطاس هیتر, ردتلاییع
 س وساق ندنعابتا لسو هو هرکص ىدلا تدالو هت 6

 بوروا یی" هجراکشآ نکرروتوا هداوید نوکر فرح یکیا مان سوئورو

 صالخ راق رح هلغاوا مدآ رفاو ردا دادما ه رلنا هدلګ لواو رلیدتا لو

 ۳ رلید-لوا هدندیق ضرمت هرانا ندتفوخ هتف مایق حد قلخ رلیداوب

 لاح هحهب یدبا یرالغوا كسویاوح مصیق نالوا لوتقم رالناق ,لوا هکر رد

 ینالغوا مان سوتسغوا دد ردشلوا ےس شاید لا القنس»
 هرزوا فول ام مسر نالا دن رلینامور کاله دعب ی دنع دا قللوغوا



(( 
 (فااحص هه ادن رد ون نکا یدرولوا نکاس هدأ ودام هاکو مور هاک و

 هعار هر بولاق یٰلغوا رقن یا ۳ دیک اله ی دز وا یر عفان هعاح و

 یا ما یر رهیداردنکلا ۳ كن ر وراب نا یا گن راددشود

 رابدل وا لوتعم ید یسکداو كنج هللا یر زب بودنا دادس ندر ندنانوب
 هم از ما" سووغ تلا ن سوپ نمد ن ہن ارعا كرلنا تکلع
 نانو ی دالواو تک ر هلغل وا مدآ یار بحاص یدلنا لاعتنا

 رلءدلوا رد او دعا ندالارلنامور ۵ هیم ور نکارل,داوا ل دنکااع

 . هیلاغو اب اعرجو یسحاون هجنراو هپ ابلاتا كناو هپءور یرلک دید ینامور
 عاتجا هدکلم ل اقا تقو امدقم هکرد هفت اط نالوا نکاس هدنکل ا٤

  رایدع| ملسا هر ها رب یریغ هنو هسوب رعد هل ییراتالو بو دا
 و کج هيم 0 تەو هم هژرلتا ب ر ول وا هه سگ 1 سد لا تک ۳ سول رعد

 ران امور هیمورو ی دابا تع ا2 هن انوب المو توک س ن دنکو دلی

 یران" دورارر و ماظذ هنر لروما هلا قافناو هرواشم بولاق هدنلا یروهج
 هرکصیدرارولوابلاغ ءانب هنب را هلک قافلا هدناقوارتک او راردا كنج هللا

 بصارزو نعد یساوق دار هدر هکر اد دا ادب جد ت داع یرغر

 هرکص ی درروک یتکلعر وما هدناود هسول لوا هنس یکیارب بودا

 قارطرب بو دنا بصا نسب مغر ن دامعا هنیرب و لرع ینا قاقتالالبع

 هلایسل اها سنو ییعدوع اتراقو یدردا نارود هدننس | رها قالسنوق هلا

 یډزاؤ وا وا بواذم :اکو بلاغ: اک بودا كج نامزردق هنس يکیا ی رکی ہدنرل وب
 لوا نکارلیدلوا ملص بو-.اوا بولغم هلکلا سنوت ل-ھا ھالا تبقاع
 هاو دام بویلوا هداد ار هملص لاب یناه نالوا یکاح قوت تفو

 سویلف ن د دالوا سوب معد یلارق نو دقام تفو لّواو ی دا رارف
 راچ اموربودیا دا-سفا نب راپ اوب هلرلی امور لاب ققاهیدیاهعک مان
  یدلوا بلاط یلص هژغل وا مدآ لو اع سوبلف ن کلر تا دصق هکنح

 هک: > و Nh نالوا بد رق هب ود: ادم O امور

دابا كح سوا هر لقوا هلذلوا لاله مدعم ند هک رعد تواوا مزاع
 ۳ ی

 یس هشاط هاتو تاود تولوا رسا هللایانرقا سوا هسرپ و مزهنمرل امور

 ۱ كرا-امور ه دنکنح رل انو رابداوا ج ردلم هرلنا نامه هکلب ااعر هرل امور



 فا
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 سونسانسا وفی اد رقر کید نالوا یک ًاحهروم و حورخ سرودوت یاد و

 بول وا لص هلکنا سناوجرکص نکلو یدشا ناصع راهظا ید
 ندندب ر وله یرلت ضح مالسا ن اطاس امدقم هکندلنا دم ی و

 هدنیقعیسهحفر هوس رو سناوج روفسم یدیاراشهروپ عزت نب دالب هروم
 دکندا وا (سوتیت اتسذ وق )ر وب نم دهع یو و یشادنرق هتنرپ كاله

 مهعز ته وا ما هدن و یکل صیف لو اتتسا رد هرممایف رخا

 هنس چ وا ق ةا قدم لر وب نح یدلاق هد هک ی هدانام رج قار

 ۳ ودا حاز هلکنا ساتو سو رتعد یرلش ادنرق هدق دلوارصیقردشلوا

 رص ی هر وم بوراو ځد رانا یدلیا جارخا ندلوپناتساو هبلغ هرلنا
 هع زانم هلل رب رب هدءب بودیا تم وکح هدنا تدم ر كارتشالا ىلع یسکیاو

 یرات رضح ناخ دجم یاشک ناهج هاشداب س وب رعد ریدلبا هلت اھو

 هندادما هلا رکسع رادقمرب يکي ناخر وت يکپ رهشکی و دادهسا ندنفرط

 سول رعد یدلیا حالصا نرل ب و راو ر وک ذم ريما ريد رو لاسرا

 سوفسیاو ےلسا هساع ی ردارب هرزوا قل وا مص لدب ینب رهشات امالق
 هناروم هده هناکر فوطع راب رهش نوحا یرلقد روب دادحا یس هاد

 هدنسللا ورد كم كد لیمو ید یللا زو زکس كلر ه ۳ یدلبا

 بودا ج ییهءاقو هرصاح هدلوبناتسا ینا ناتس یک ناطلس حوتفلا وا

 لونقم ځد س و زوک اتاق یر زو یدل وا ل وتقم هد هکر عم رص

 ندنف رطاباب یدسعا رارف حلا لبق بول وا ح ورح یراد رس زب ولجو

 صالخ ندعل#ب ینیدلوا ےک ب وشود رسا لاند رافسود ز ناک هدآدحا

 جاقر هدر رکذ ك فول نالواهرصابف عورذ (هلکلیذ )یدحاقبولوا

 كکنرفهرزوا یدل وا روک ذم هدجرهک نوساوا مولعم الوارد هنرزوافرح

 مدقع ن درصیق سوتسغا تواوا یدالواحو نر ثقا یف ادصا عیجب

 رانوو ید زرولوا هدنرادد ایامرج وراقوب نالوا نکس كن هج نالا
 ردنکسا هرکصراب دای اناعر كنرلهاشداب هیمورو نانو لولم تدو لوا

 ىدا كلم اراد هیلقا کیا لوا نر ره-غ هیمورو عج نکلام مور نانوب

 ترد ن دشراقا هرزوا یب دنا وارکذ ه دال اهرکصذدنتومر دنکسا

 ر دنس اف یشادنرق لر دنکسا بو دیا ماسنقا ۰ دنراتیب کلام ےک رفن
 ی دانا راستخا نکل اع مورو نانو نالوا یهاکسوکح كندادحاواا



۱ (CE) 

 یدشاسحوذخا یردارب هدقدلوا دلب لخاد بولوا ملص هرکصو افتکا ۰

 هلا وق نس هتشذک عارج یشادنرقو رارف هیهطاغ بول وا باباهر هرکص
 لاسرا هلا هرفاو یاناده هباباپ سونج وا هرکص یدشا ماح هک د هراق

 ه را ر زوا مالسا لها ی هرذک كولم ب ودا تناعاو دادما هیودنک و

 یک اج ا وتاب نیعل یرلکدید اب اب لکا سالو اجر نسُعا كي رحم

 رصد ز رزوا یراترضح ناشلاغ ناطلسس نیل مات سوال سیذالوا ۲
 یک اح سال یتعب یا رت وسلا وک ارد یک اح قالفا تعب ایساد یدلیا

 نی رهت هنوط هليا هسوظع تیعج بواوا قطع هر وب نم جد س ويج وج
 یرلترمضح هاثب مالسا هاش را رابداک لده هفوص لر ەدا تراغو بهنوروع

 ناثع یا را 4 رب هدعاسنم هلص هب راعلا دسعب بولو شر اق یییعالم

 هن ساو ج هدعب راید:ک بونود هنب را راعش تیکت راید هلبا یرلس زوج
 یوطاتا هللا یلاس را یک جاقرب هثن ربعم یل ویلک و دادا ندنف رط ابا

 یرردکح نوا اپ اب نیفلوا دنءاجر هدناب یسعا منم ند روبع نررگسع
 هروب نم لح نس هلج اب اپ و راد" یر دکچ نوا جد یارق ادنوغو ایلاغ

 بوردنوک ربخ هنلارف ان وناپ سون اوج لابد راق هرکص یدلبا لاسرا
 ثح هساکعا ضقن یحص نال وا هللا یرلت ضح هاب مالسا هاشداپ
 ید یلارف ایم وب ب ولا هدعاسم هنعا رم هرکصند درت زار یدایا ارغاو

 تع زرع كل رلنا بویعا تعذاوم « رانا یلارق یللا ر نکل یدلبا تەب اتم اکا
 هتنیدلیا مالعاو رابخا هنب راق رش فرط ناشید ناطاس نر هدساو ۳

 هد رهاظ ت روص صیق سااوح و و ردکر ک هسلک لییصفت هدیغاسا

 نیفلاخح هدهدرپ سد نکل بولوا هرزوا مض لا یرلت رضح ماع ران رهش

 لام هند یادعاو ۍږا هرزوا اوغاو كن رح یرلنا هکلب هرزوا قانا هلا

 راقک یدلوا سحاح ههاک ا یسودنک بودا دادما هللا و

 هن راثو اش باک رهاکتسدازغ ناطاس هدنراةداوا لودخو مرهنم راسکاخ

 ضرع ههاحو لالح دع“ مس بولوا ص بلاط هللا لاس را هیدهو همان

 ندددز رادقمر یراترضح راعش مراکم را رهش یدلبا تبدوبع مساره

 ینازران ر هلع "هدعاسءهلا یاع*او یس كناشاب لیلخ مظعارزوهرکص ٠

 ا عع لاوما هتفرط هلا راخم یاشاپر وب نع ناخ ارب ز راید روب
  Eهنن رزوا سدا وحهدعب یدیاراوهوروم ءرع دق هف داصمهدرلش و



(.) 
 بواوا ناشو نع دنسیازفا قدور دارم ناطاس یرادنج رادلو هرو
 قوا فارحا تعاب هب هماع تاود حا یسدعقو قط ص٠ هجدم زود

 یادوس تناعاو دادما هدف رط ه> هه زود هلا دی ضقت راکد ار

 توادع هغ رلندب هللا یرلت مّضحر ویغ هاشداب م رالف ید د ود هنءاخ

 لوبن اتساو هرصاح ینا ه رکصذ دنعفد یسهنتف هج هم ز ود یوشود

 نامالا نماد ناز سد سااوح راد روج هلام هدو تا ییفارطا

 بوم روت دعا تھ نکل یدلبا احر نیر هلع IS اتم ت وا وأ

 ندنفوخ مالسا نارش موعت هک هل وش رایدع | تغارف ندب رو تارا

 ندمک قوح و کلن ص ك واکیدن و ی رهش كيال لوذع رصیق

 0( تالاعو عرب ندنراد كن ولکدنو یهو IE ناتس یک هاشداب

 ندنف وخ مالدا ناریلد ه زاغ و هر وه ساوج ه رکص ید روت مع

 هکر دتا نول هیت هطداع ك ی وٽ ۳ و یسادنرف تودنآ ات يسرب

 هتد وا زب ودح هلکنا هرکص ردسلوا ر وهم 92 راصح هه رک دس لوا

 كنحرانوک هصن هلا ی رب ر ندلوتیلسارلزو و هطاعرلذا بوشود قاق شر

 بوثا وب یرانی هلبا نیمصم طسوت هدعب را دتا لانو برح و لادجو
 تار هل سا لهاو ید) وا طا رالا دكا حالصو رخ حب ر رس هدنرا ارا

 ر هکمعز بولک با رطضا لاک رصق ساو نیر وا وک تدش
 كد هجر ل عز نب رالطاب ند بوزاب دغاک هتف رطاباب هک یدلبا كرادت
 هداج ل وا یک 5 ندو یدلبا سالا ن هل وا تی دعع هدشناب

 یجوعد هب و فک ندنو رطاب 3 رس دا كعا دادّسا ند رفک فانصا

 ندنا یدراو هیالاتا هل ارد بوعلاق هللا یرلساباب و قلود نایعا بولک

 دسافلا ےھعز یلعو یدا وا رضاح هتیعج ناللوا دعع هدنرهش ایم ر ولف

 ناطاس ییهرفک كولم بودبا ضرع هی اب اب ین۰ا رح هرکصن دیهذم مي

 هدنراکداک هلوپناتسا بونود نکلیدتا دم هتاباب کبر هنرزوا ناخ دارس

 رلى( نکا رلیدل وا رارق رپ دن ود نیهذما اب یسهغ اط مور هح رکا

 یشادنرف كح وک هش رز وا سااوح و دل یدلبا تعارف ندصوصخ

 یراک ددءو دادجسا SE مصحت هان مالسا هاشداب و حورح سو رعد

 هلا بد رَ ییداوس بود لا نکا ىدا هر ىا ی وسار هلا یرلتاعا



CR) 
 تعاطا دلکعا بارشا نع> هوا لتف ED a ییبد راو هر وسم اا

 . لویناتسا بودیا ناز و رف یرابرهش ظ.خ ر ونت مرجالف ید-عا نام رف
 شعار وهظ یسهعقو ر وو بب رو تراغ یرخا دع : رم یتفارطا
 یس هداز رد ار ر مان سا اوح کال و اماو یدنا شااق زا ه- لا هسذ وا

 یسٌماوا سحو دخا هدعب لاسرا هز ونج نوا تحصر یا یدیا راو
 نامزر هدزب ونح نالغ وا هل محو لوا بو ر دن وک ربخ هلارق هلبس اما

 ناطلس داوا ب واوا صال هللا قب رطر ا س وب

 ق وطع هاشداپ یدلبا املا هت رل فب رش فرط ی رلترضح ناخ دیزا

 عبا رییلسید راو یح بودنادادما اکا هللا ناو ارف رکسع یرلتمح
 یدلبا نطلست هدنآ هلا ی ران رهش تناعا تدعرب بول آ نس هعلق یرولس

 تواوا یداط فعض هل و اما ندنناشو تک وش واع كمال سا لها هدعب

 هداب یا ضصب و ینطلس ند و دن کک ب واک ها وایسادن رگ

 دادسا هو رط الاعا ل و اماو یداوا مع (سااوج ) بور دنوک رم

 نالوا یکی هر وم ییلایعو لها هدنلوصو ههر وم بولوا هناور نوا
 نالیموانروکیلوكيدنو یدتک هايل انا یسودنک بوغارب هدنناب كنشادنرق

 هنهاشداب هحنارف ب وروک هسیا هن هم لام عج بودبا مارکا اکآ یراکب
 هل وب التم هنض رم ماس رس یهاشداب هجتارف تق وا واراد رد وک

 یدلاق هدن رهش زراب نالوا یسسرک كنکلم هحارف لواما هد دم تدم

 ید ا 0 ات وانو ان اهر- ب واوا سوم ندندادما كلا تبقاع
 بولوا ےصهلا ېاج نایلس سناوجوو یدود هلوبناتسا هنساناخ بوراو
 . هعزانم ارارک هلا یبلج یسوع یر دار و ج وزن اکا نب زد یشادن رق رد

 یسهحوع هلکعا قضا یا ل هه تو و ىلج ی“ gag ردشعا

 روہطظ هلع تروص هدنو رطرل.هور یدردنوک هک هن رزوا كا لو اما

 ناطاس سااوح هک یدعابا سا> دا سلاوج دلکعا رارف هدک دعا

 هدنراکاح نالوا هلا یلج یسوم ی ردار ت ول وا هناصع هلا ناخ رج

 ۱ ول وا ماع یا ود كن اخ ناطاس هيلع ءان یدلبا تن اعا و دادما کا

 ۱ تبع اطا قل ود كااوح دات وا ماود 1 حالص و ج هدی را ارا

 ناتح هفرغ م زاع اع هاشدات هدنسکبا ل وا زونرد ك كد ال هرئص

۷-4 

 و 0 یو
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 ی هرف ناوارف رکسع ناک ندنف رط یراترمضح ناخ دارم ناتار س

 یدلوا ج بور و قی زفر اکا سون اغزوس هرکص رایدلا ندنلا لرو نه

 یروفسم نالوایسصوهدک دو سناوج یدرو هرصیق سذاوج یرقرو

 بوجاو یلغوا كنصو ی دنیا بهار هلا روز بوراصیح ندا صو

 هسا سلاوح یدلبا داد ها ندناو اعلا هنک اح یس هر زج سودر

 یٰلغوا بولوا هطاصم هلا ی رلترمضح ناخ دارم ناشلاع ن اطلس

 مان لوتام | نوابه باکر مزالم ه رزوا قلوا نهر یسورودوت

 نایصعراهظا هنفرطناشا اع ناطاس یدیا یلاو هدکبنالس ید یلغوارب

 كناشیذ ناطا یتا یساب اب هرکص بوللوا ذخا ندد كيالس هلکعا

 للم هن راڙو ڪڪ نوح ا یندلوا ناشع مد هدنایصع هلا یلغوا

 هل هلا س وکینوردنا یلغوا لوح سناوج « دلوبناتسا هرک ص ذدکد کج
 هلا هجلاعد یدنا شم الوا لئاز هیاکاب یرون كنب رازوک نکل یدشا سدح

 رارف ندسسح بوریو تااقتسا هرلییکپ نالوا لکؤم هنارز وا بولک هر
 رثیدلنا اسلا هنن رلتانع نماد كن رلترمضح ناخ دارم ن د زاب ناطلسو

 هرلنا هلا طر لا لوق یی هی رج ی راترمضح هبلاراسشم راد رهتش
 هرکص ولآ نس هعلق اردا هدنسهکلوا موسنازر ادا رلیداک بوریو دادما

 كد هکنو ردنا لوس هدن رلکدرمک هرهش یدعاتعاطاهرودنک قلخ لوبناتسا

 یدتا سبح بوتوط یرمصیق سناوج یسابا هلبا لوناما سناوج یلغوا
 ساح بويعا لتق نکیا شغلوا مما ی رالنق كلرلنا ندی راب رهش فرط

 سناوج لس هرکص بول وا راداب ردق هنس چوا ( سناوج ) ویو یدلیق
 فرط ناخ د زاب ناتس تیک ناطاس و رارف ندسح هلبا ل ونام لب وا

 ناطلس هللا یرلعا دمعت هرزوا كمريو جارخ هداز جدو اصلا هن راف رش

 ود مردیا رفس ه زکی رزوا هسخوب كدا لوق هکل رصیق یل ون اما راکماک
 روب نم ب ودنا دایقلا سد یدابا لاس را مدآ هنف رظیسلاها ل ویناتسا

 هدن ویابه بکر یک نهر یسایاب بولوا مصبق سناوج ن (لوئاما)
 رصيق لوناما یدلبا اصلا هتفرط راقوا را رهش بوح اق ید لس یدلاق
 ك ر نکیا یداتعم كعا داءهتتسا هللا ن وامه باکر لاع ور ت دو صد

 ,دا ییاشاب ىلع یرلمظعا رب ز و بولوا مانن ماهلا رطاخ رمغت تعا یسعا

 تولوا تدوم ه دنر هلا اشا نکلراید روج لاسراو نیو نوح ا راصحا 1

CA )۱۷۹( 
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 ۱ هن نکحدا شعا مو فلاوط یربغ جدو راقت وهو ر اغلبر راتاتو

 هرکص دنکالم یدیا هرزوا لاغتشا هد شرور ]اا لک سوک ور دلا

 ا رهش تودا عج رکسعو ی دلوا ( سوکو ردنا ) یرهص هن رب

 مرهنم هلا ههبق تع ره بوراو هتکشگ نا ووا ناطاس ناهح راد لاع
  روکذم لارق هکیدتکهبهبراخ هلبا یارف فرس عد اورس هرکص بواوا

 . , الیتسسا هد الب راغلبمکاو هرفوصو لتفو هیراحم هللا لییاکیم یکاح راغلب
 هن درا لارق ی دحاق بواوا م زهنم جد ه دنا سوک وردنا یددعا

 هد انلاوب یدتبا تراغ یکل ام ینب دارغواو لتسق نمدآ قوج بوشود
 لاخر ز رد هدناسوکبلوردلا بولآ ENE یزاغ ناخروا ناطاس
 اا یرلباک لالو هدرهشو یب راکومک كتب دادجانالوا
 دین زاو قینزا یک هن رقرادکسا ات لاب مالسا لها هدسعب یدلا
 هدعب یداوا لاله سوکینوردنا ندیا بهرت هداتئاوب رلیدلوا كالام هنرلتلالا

 رلیدتا رسو حف یریالوب و لویاکو روبع ندنربعم یلوبیلک مالسا لها
 ید هی هطا ه->زو و سویل یحبولآ یربازج نالوا هدنلا مور راکنرفو

 هدّتفو كنوو یدروروط حوبذلا هکر هک نامهرصق رلداوا یلوتسع

 یدباص کیا یسوراقوبور یسغاشاندنلب هکیدغوط داور هدلوبنتسا
 3  دنسلاوح سالوبان انارو یدا راو یتاا یکیاو ىلا ت ودو یشاب کیا

 | اتواواردقەدنشاب رک: كحرک هنشا جوا هک دلک هاند جد دلور

 ۴ شغ لبق یک مدآ غلاب هدنرزوا یصاقو ماست یس هنطاب و هرهاظ یاوق

  رابدلوا لاله هرکصند هنس شب قجوجو و نوک جوا ولشاب یکیا یدیا
 كنار زح یزوط قرف زوبزکس كي یلا كطوبه سوکیوردنا هد مب
  هرکصادکد روس قارصیق هنس یمرکبو رع هنس شب قرق نوک یه
 یساناب هلغذوا e ه دنشاد کیا نوا ( سناوج )ەن رب و كاله

 هلا مالسا لها یا ن رنک | یو قل رحر مان سو زو کات اف هن . رزوا كلا

 هناك شكلا ۶ لییا مور سوناغتسا یکاح راغاب ہدتقو نکل ا لض
 1 زوم بو دا كنج یرخا دعب :رم جد هلا مالعا لها بولوا )و

 الاغ او و یدلوا لوتقم د یشادرق یکیا هدر كهکعهو <

 8 اد زوس یشادرقو یدلوا كلام هب هرداو بوکساو هیفوصو
 ولزا نک اے هد هرف روب رم یدیا شبا یلاو هتششنالو



) ۰4۶ ( 
 یهاشداب كنرفو ىدا طاتسد هنن راد یبا مور جد سئاوح يک ایلاست

 هده هنلارق هیلع> بودا هلرح رص هلغاوا ه دتکرح هن رزوا مور دالب

 سواراق روب نح یلارق كنرفو طبل هنن رزوا اناا یتا توردنوک لاعو

 هدالا رو نح خروم ( هنو ) یدمهلک همور راد بولوا لوغشم هلکنا

 یسوکیوردن وله رد دل ا نالوا روکدم هل مات
 سالار نالوا یکامراد كنيلبا ندا هدننابح سویسکلا دوخاب لیاکیم یساباب

 شاطر نک رازق نا یدیسشعا لاسرا نوحا ممه نب رهسش هرمت نعل

 توتسلوا رب رګ هنآ لاوحا مپ هلا هعدق تعل هدنرزوا هکیدلوب هول

 هاشداپ هرکصندنساباب و یریمعت تیفیک یرهش لواو یمسا كنودنک هلجزا

 دوخا سو کلا ی دیشلوا رک یاوسحا راس یخدو ےک هلوا
 یودرک هنیهذم ااب بودیا تئاها هتفلس قعلوا هاشداب هرکصن داساکیم
 هلا قاربط یتسواو اعلا هروفحر بویهرردتآ ضد نسهثمخ هثح نوا

 قلوا نکاسو اهلا هرو نح قاخ كواب ر ند هي رغ ران یدر دتا رغم

 لها نکا ی دعا ناکسا هدنفارطا اسنغم را بدت سا لحرب هرودنک نوګا

 دن سا رایدراةیج بوروس ندلح لواو هراح هلراتا هللا مهدیا مالسا

 نارد نکلرلیدتک هنلحاوس رک د هراق نالوا یر هعدق نیک اسم بونود

 سوکیوردناوب و رلردتا رسل ید یکلام لوا بویلریا ندنرادرآ مالسا
 مظع ولکد و بواوا تداح ماع قاعش هدانب زیونج هلا ك دلو هدتةو

 تویلوا رداق دنسهعقا دم كرلنا ر وئ>ریدتا دصق هت رهش هطاغ هلا اغود

 توت هرایک یراودنکو را دوق تناما هرمصیق هدلوبناتسا ن رلاوءاو لایع

 لوپناتسا هرکصتدقارحا ین هطاغ یولکولکید ورلیدلنارارف هفرط "کد هراق

 لو نرو اقا هزب ولج را دتا قارحا یتفانکا جد كنروس

 ندولک,دو « دنحعا لوداتتسا جد یس E مور نوعا یرکدسا

 بواک اغود ن دکیدنو هد هيا هنسرلیدتا تراغ نی رللامو لتق ییرلقدلوب

 هعفدوب ه دنراک دعا دعاه مور را دتا بلط نت ادو لاوما نی رالوتقم

 رارج كل هننطنطق ےجلخو ر ااا قارحا یلوین اتساروس حراخیجد

 یراق دنوط بولآ ن راةدلوب ن دنرایک مورو تر اغو بین نلحاوسو
 هنر هقناط مور هصالخرلب دتا تب ذعَ هدنسوش ةیرمصقلمصیف یژرسا
 كن رفقائصاو مالسا نارم هر هنرارزوا رواوا طی با ذع عاونا



( ۹۸ ( 

 هدننامزویدلبا عفدن رارش هلطاقبوراقح اود رسص,قهرکص یدتبا

 هکر ید یک رد رال وا طلسم هنکلاع لیبا مور راتاتندف رطریوراغلب ندفرطرب

 لو انا هکیدلوا (سویسکلا ) سوضولوبلب هرکصندنیک اله لام
 تواوا صالخ هرکصو یدلرار سا تو.سد یا هرکصردوب ندا 23

 سواکیک ندلارع و هوو لس ردشلوا رصد هرکصا دنک اله لیاکیم

 یدلبااهلا ء روب نم هلا یعاہتاو ل اسیعو لها بوجاق ن دنزراتأت نرش
 ندنعاباو ی دانا دنن هعلق نس هلج تووط هرکص مارکا ند ادسا

 نی دلارع هرکص ی دعا دیه-ش یرل_نیلوا دنر بورک هشد یت اردن

 كو اکیک هکرید ییک یدلوا تایاهر هلا یلایع هدلوقرو ادرفتم هدلوقر
 یربغ ن دنلغوا هرکصن دناو ی دابا نارذک هللا لیاکیم یس هعفووب

 دتلبا مور « دتفو سوی سکلا د وخ اب لی اکیمو ی دلوا رصیق هسیک
 ران امزقوجو یدلبا نصحت هرلغ اط هاب ااعر بودا طاس-: راجراخ

 یدلوا یلوتسم الغ و طیف مظع ۰ د الب ندنکب داک تويا نںیکسا

 تواوارطضمرمعقراب دا وا كلام هن رک اك نیل وط انا هللا مه رک م السا لهاو

 ےل ا نیاسم نوک سدیدر و نذداهن رادهمک هبلوطاناو دادعسا ندراکنرف

 رل دا اس هرم ےیة هرکصذ د دا نغلع وطودا رتسایدالب صع و هر راګ

 قاقشهدنسارامور هل |ترفهرکص یدا هن رزواكلا یرلطرشو ده ءار ز

 سواراق یهاشدانایلات كلذدءبرلب دتا جارخاندشالویرلکترف بولوا متوا

 ارگ وار بور دنوک رکسع ید ندهراقوهرساحم لوبا ا ل | هود مظعرب

 . بولوارطضم سویسکلادوخاب لےاکیم مرج الفیدزوب ینیرکسعلرمصیق
 عفدیرلکنرف اا سد یدابا نیهذمنوجحا عفدیرلکنرفو الا هنر طاب

 " هارکاوربجهکع | لوبق ابا نی رلن ابهرو نسهقناط موررصیق هرکص بوبا
 هنکلاع كنا سپاسا یک احراغلب هرئصرلیدت | تعب اتمراهظا یرلضعب هلکع |

 ر ونجنالوا نک اسهد هطاغو یدلبا قاغنا هلایرراتات برغهد هدامو و طا:

 تل هاش تو لول نکنا شم مایق هکنج هلرنا رص قو ناپ صع یخ د یس هفناط
 _بوداوفع ن راعرجرلپ دلیا ناینسا بویم«دباتمواقمراکن رف 4 غلو |یروس
  رکسع یودلبا لاسرا هنفرطلوطانا نوعاكنج هللا مالسا لها تالذ دعب

 بورق بودبآ ببە مالسا لهاو ی دلوا صالخ مدآ زآ بولی زوب

 یدلوا رداو هد یرلنا رہے رابداک ل د هغامرا هر رهص قره-غوق



(۹۷ ( 
 ضقن رانا ار ز یدلیا تع زع هکنج هللا یکب ایلاسیتو هازاراغلبو یدک جات
 یرلقدلا نیفلاخم هدکد ےگ هبا مور یدیا راشغا نفآ نکلا بودا دهع
 لصاو ربخ هدانئاوب رایدلوا بلاط هلص بور و هب ورک هل اب یمن
 اهلا هنفرط نیاسلا ناطاس بوحاق هی هنوق ند هیقت سوفولولاب هکیدلوا

 یس هفلاط مور نالوا هدنمکح تح یروپ نم یراترضح هيلا راشه ہلکا
 ه دعا ی دابا نییعت نوح هلا رات ات یرلناو بص رادرمس هن را رزوا

 .کصندنوک جار بودی عوحر هنفرط ادن ن دنفوخ كنا سرو

 یتدمو جوا زوتوا یرع لرو نح یدلوا(سیاو> ) یلغوا هنریو كاله
 سااوحو ردشلو عوقو هدحوانوا زویحواكي یاله تولوا هنس ترد

 سوک و اویلاب هدهزوب ننس یدرروک قیرطب هل ایسان | نروما هلفلو اربغص

 نوا عفد نس هیام كنکی ایل اسناد او یدل آ قنطاس بوک ندهنوق

 نوعا قلاندنلا رلکترف لو اتسا یسودنک هرکص بودا لاسرا رکسع

E:دم ويسلاز و یدلبا قارحا نداوسو هرصاح بوکح  ES 

 لوم ط2 هبت رم لاک هرلناو یدلبا علم ن دمج یرلکنرف بوغارپ
 رلبدتا هرصاح بودا لاسرا یسویسکلا یرک-سع رس كالذ دعب بولوا

 ند هرمشط بوردنوک زبخ هرکسعرس یسهفناط مور نالوا دنا هعلق

 رلدد رب داب ناو ِك نالوا ع ونصء نوا كمروتکو ص دنگا كنههاق

 رلب دحآ 90۳ ٩ ک نال لوا هلی اییکنحرادقرب رک هست رس ۳ سا

 نالوا هد ورګا جد ندفرطر ویدلوب وڌ ورګا درک رع راسو

 راب دقار و هن را 4 اخنوجما یار هوش یراکدرف یسهقناط مور

 رارف یرغوط هب ایل ا تاو لوخد هن راک ب ولوا رططم راکنرف مرجالق

 بوقلاق ید لوا یدردنوک رایج هدزمهسوکو ویلا سویسکلا هدعب رایدتبا
 ارز یدلبا لوزت هیارس كوب قالوا هیفوصالا ولوخ د ها ویناعا
 ساد رتیاسویسکلا هدعب ی دیشلوا بارخ هدتامز راکدرف ییارس روقکت

 صالخ هنمرکصو ربس !بولوا مرهنم نک)یدلب الاسرا دنکنح كسانوسد

 ناکسا « دناو یی هب هطاخ هلج بو ارا یرلکدرف سولوغویا اب هرکصیدلوا

 یک اح لوبناتسا ندراکنرفو رلبدیا طول زیونجو نتالو كيدنو هک ی دتا

 یدایا دادتسا ندئاو اصلا هسواراتبوح اق ند هعقو لوا سو ودلا. نالوا

 تراغ هعفد هکر نلح اوس یبا مور بودبا عج رکسع سواراق سد



(o 
 وا رطضم لییاکیه مرجالف رلیدتا اح لس هلق انبرک الب
 ر لبا مورو یدر, و هنی رخ رقاو بورافیح ندسح یسویلساوو

 ن رکسع یبراخ ن ؟ردیک ید ردنوک + . رزوا كايحراخ ندا رو-هط
en ۹۹ یدزوو یدشکود بولو هرزوا هرصاګ زس هعلق موق هادس 

۱ 
 خد ن دمالسا لهاو یدتا عج رکسع میظعرب یراخ نالوا ه دنفرط

 مویسذازب هرکص بولآ نب رهش قینزا ی ۳9 ادتاو یدی روپبولآ دادعآ

 پولوا بهار لییاکیم هرکصرلیدت تعاطا هپ ودنک یخ هسورپ تعب .
 مورو یدک هنب ر كلا سنا نانوپ سروفوسبن هدزرکس یمرکی زوب كی
 دن رازوکو  یدنوط بوردنوک رک ع هثرزوا یجراخ سابا رب یهدلبا

 حورخ ید یراخر مان س وک الیزاب سروفوسد هرکص یدکچ لی

 هن رازوکب وتوط هرصاخادءب دیا یدلبا نصح هنس هعاد كالسو

 تودا چور یاد سنو وف سویسکلا یرکسعرمس هرکص رابدکح لیم

 ,یرکسعولبرپ ندولهسنارف هسا رصیق یدلباهرصاحم یلویئاتسا یدلک

 بوربوتلاقساهرلنا سویسکلایدیشعا نیبعنوجما هظفاحم نوبت هعلق

 هدنبارس سصیتیداشاب هبرضنو تراغ بویروب ورجارابدری ویجا یزوبق
 یدرک هیدسنک توراعیح نسابل تفطاتم قکلوا رادربخ ندهءقو وب

 هدنرب زوتوا زوب كيب كد البم ( سو.-سکلا ) روح هشرب و یداوانابهرو
 نالوا روک ذم هدنیهع سراقحال هدالاب رون نه خروم هن( و ( یدلواماق `

 كدام هرکصتدسراةسال سرودوسرو ص هکر دشعد نوحا سلاوح

 هی مان سویسکلاو قارا بولواسصیق « دنسنلا شب زویکبا كی ژ 
 هل اسناوجبولآ دادءا ندسوتر ور یکأحلویناتساو رلب داوا ضراع اکا

 نالوا هدنلا كرلناندنکلا ایسا سناوج بولوا مرهنم رلکنرف رلددتا كنج
 ن راهر زج سودرو ماسوسو نقاش نورا اعتودرپ هدعب ذخا یدالب

 لو اکو ادراقو هرومبویب روب هتفرط یبا مور سفلاب هدعب یدلآ ید .

 تولوا س هلرارا اب و یدلیا اله مدآ هباهنیب ندرلکنرفو ذخا نکلاع

 هرکصندکن> رادقمر ید لیاکیءیکب ایلاسنو یدرو هنک اح كرانا نزرق .

 دیأتو احا اهتوم دعب یتطاس سناوجوو یدلوا هللاصم هلکنا اعشدر 

 ندنض رح مادرس هد زوقط زویجوا كيب بولوا مصبف هنس چ وا زونوا

 ندنلا كقبرطب بولوا س راقسال سرودو-س یبنکیا یلغوا نیو كاله
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 ( و۹۰ )
 رصف تلود نایعاو نا کد دف ا
 یییاکیم هدنرهش موی سنار هدنرلک دعا عاعسا نیر لاو زوسأاعو مرهنع

 موس ارت قوا رادربخ ند هداموب سناجوب دیدناریاشعا بصل رصثق

 هزدآبوح سااچوند رلیدلنا كح هلکنا a > قلخر RE یدراو

 رحاع هلکعا هرصاح یا سون وردنار دم ترش یدلنا نصح هت ره ھم

 تولآ ین هعلگ سوکیور دلا ی دابا یاس د هللا ن اما یر اصح بولاق

ETر3 « دنرلوصو هل هيه توک رد بولآ هلا اج لون اتا  

 ى لیم دن رازوک كسناحود هیج وم رها نالوادراو ندنف رطد دح

 هدنا بولو نن هنس هر رجاوژپ هليا لاح لوا ی دقوق یشاب بوزآ یسهراب
 یسهحوز هرکص یدلوا لاله هد هسنک نالوا یس هدرکان كودنک

 روماوقجا لیاکمرو نم یدلبا ان هعطع هةر هن رزوا كلا یسودوا
 همد اخرب مان سروفو-سن ییروما ۳۳ فب رحر له اج ه دتنطلس

 ارز رلب دابا التسا هتکلام یل وط اا مالا لها ہدعب ی دلبا ضيوف

 قکلوا رادربخ ند هعفو نالک هاب كس اج ود ن السرا بلا ناطاس

 یدلیا پیرو تراغ بوردنوک رکسع فرط فرط هب رزوا موردالب
 هی هینوق لاسرا هلا یر ندنسا معا بو دیا بیتررکسع لولبر رصف هرکص
 تعاطا هش حزب ما سویلس او بودی نایصع هنر ارادرمسرکسعهدن رال وصو

 بوزوب یرلنآ مالسا ناربش هرتمرج الف یدااقمدآزاهدنناب دل رکسعرسرایدت

 یدوروت هللا رکسع یو دا عج هتشاب هنیاسولسا و رایدلیاربسا نرادرس

 ید هلبا مالسا لها هرکص یدزوب نیرکسع لرمعبق ارا رہو ارارک بواوا
 بولتروف ه دعب یدشود رسا یدک مرهنع نو کس بودا كنح

 هلبا مالسا لعا هنن بودا عج رکسع رادقمر هدناو یدجاق هندالو نمرا
 بولا نوتاص ینا سصیقو یدلواریسا جد هعفد و بودیا كنج

 كلاع بودیا موج یس هغاط تاورخ هدانناوب یدحا سبح بیذعلا دعب

 سروف ودان هدیلوطانا بودا قافتا نایعا هدعب رابدلآ رار قوج ندراقاب

 یسلاھا بو۔رو یرغوط هندالو مویسارت رلیدکید سصیق قد رحرب مان

 فد رحر مان سورا ر سروف وسن جد ه دشلبا مور رلیدلبا تعاطا کا

 بوروطوا هت هدناو یدلک هني وه هنردا ندانوذقام بودا روهظ
 بور دلوک هندالو مورسنارپ هلا رکسع نشادنرقو یدلبا اعدا قارصیق



( ۰۷۰ ) 
 رد هدنس هنسر یمرکیزو كي یوفو كتیفیکو ب رایدلبا زهرزواق وا
 یدلوامدهتهران قوج بودا روهظ هعظع “هزر هدنولبا هروب نحوس

 ۳۳ ۰۱ نا یاوار ات نوک قرف تتوفطر دل لقروق ویر و
 ردشلوا هدنس هنس ج وا ی :رگیزوب ك کاله بولوا د: س یک یدن یادم

 شمالوا یلاخ ندلالتخا یکام بولوازآ یرکسع هلفلوا فب رح لب
 یک دو هد فعرصق اکودوآ هلبا شاسوار ەدالاب ( و ) یدا

 رو نم هکر دڈعد بودنارکذ هبایممآ (سااجوبد )سناوجرو نم خرو«
 یدناراویاعالطا هیرحو كنج روما بواوامدآ مدقعو عی سااحوب د

 هرادکسا بودا عج یرکاسع ْنالوا ناتشیرف قرفتم هدنتفو كدفلس

 هدڅ تماو تراغ نفارطا بلح بوراو هکنح هللا مالسا لها ن دنا یدک

 هد هنا هس یدل هان نسهعلق سا وبهربح هدشنودو یدلبا ترضم لاصدا

 ۵ رزوا هبراسق ییعارب مان سوت هدالبف ن دنسابرقا بوروک كرادت ید
 رکبرادو ماشهلارگ ع هب ودنکو یدابا لاسرا هکنح هللا مالسالها

 یعلایسو داف مالسالها تواوا مرهنم سوت هرالیف یدراو هن رزوا

 نررهش هبنوف قەي مون وق نالوا یللاراد كالا لوا بولآنتیالو نامرق

 مالسالها یدلوا قه هرلنا بوئود جد نیما سصیق هرکص ریدلبا حق
 نعل مان سوب روکاناق ن الوا یک دیک اطذا مصیت رایدرب و یلیکج هفرطرب

 مدقع ندنا نکآ یدلبا لاسراو نییعت نوجا تمسک نرالو كمالسا لها
 نی رالو یس هغاط نمرا هدنرلقدلوا لصاو هنب رق سومرط مالعا لها

 بونود نیە رصيد الذ دعب یدیاراشعا دادرتسا یعانغ یرلقدلا بوصاب
 مالسا لها هل ارکسع يعل مان لوتام ندنراقا هدعب یدال ق هدمویسلازب

 هرککص بودآ دد رہے3 هلغلوا بلاغ یدلبا لا سرا هنرارزوا

 ۱ بوایز و مرج الق یدر دنوک هنذر ع ماش یرول ص هل ارکسعقدازآرب

 هن رزوا ماش هلی ارکسع مظعرب هر دعا یدشو دربسا یدهودنک

 ی دشود هدم ا یادوس كعا التسا هح راو هد ادات بو دیا دص

 یاعت هتل نوع بولوا لباش» اکا هلیارک-ع ق>ازار ال سرا بلا ناطاس
 طورشو دوهع صع) هرکص تودنارتسا 51 د: کو مرهنع نیرکسع

 8 ورع ىلا هد کحذدح لرصفردکح هلک يصف a ر دتا قالطا هلا

 یسهزاب هدنرهش سالوب وز ودوت واڪ صالالا دعا ی دی-تلوا
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 هدلوورلبدتک بونود هلو شعلا هعاق نکل یدلک دادما هس وس رط

 نیءاوبیدلبالقن هلو اتسا یتیراوبق كسوسرطو یدلوا قرغ هیابرد هل
 كلاع هعت هدلحاوس راسو هدماش علقا بولوا البر هثرزوا مالسا لها

 هب باع ر ن وا یسهقاعتم رافسا ب ویعاصوا ندکنحو ند رس یدلآ

 نفاقوا كسیانک یدیا نوملء روهتمو ملاظ یدردبا لرم هقاش فیااکت

 یرخا ددد: مح یەیکاطنا یدعا قرص هنس در رقس فراصءو ذخا جد

 یتیعالء رادصم رب و انب هعاقر هدنفاط س روت ه رکص ودا هرصاح "

 هست هرزوا ك٤ا ت ضم لاصبا هتفارطا هیکاطذا ب ودنا نیک رد هنا

 ب ولوا دص تم نیعل مان لاک م نالوا یظفعسص هعلق لوا نامز دعب

 یدلآ ی هک ابطنا تو راو هللا مدآ رفن زویج وا هلا هل يح ر نۆ

 یتیدناوا عزت ندنابءالسا"یدبا یسهعاق هک اطنا امدسعم مهبق نکل

 ندمدآ یک ودا داععا ود روا وا ل اله مدآ نانل وب رص توو

 كعدیشا نربخ ینیبدنلا كن هيك اطنا كلذ ىلع ءان یدیشکشیل
 هک یدل وا و بس هنک اله ی وا وا یک یسه-ظح الم و یدل وا أتم

 ترشاعع نامز ره بول وا هرز وا تح هبنرح لاک هبیاف وت یت روع
 ظفر ندس وب جد هدئر وع ب واک روتف هحل ر هدیکحید ردنا

 هقالع هلالغ وار مان سس نيع ر ندناءا دال واو یدل وا ادب بضغو

 ندنعایا نالغوا هکر یرایدتا قاغا هکعا لتف یساقوف هلکنا بونا
 هلع ودنا كساتوف بولآ هبارس یزلنا تروع یدلک هلا مدآ رادقمرپ

 بولوا یآ یتلاو دس یتلا یتدم رایدعا لتق ناما الب هدرب وا یدنلیا
 ی اوج سس نمز )رو م هت ر وردش لوب عود و هدر ییرکب كب یلتق

 ( و ) هيوا تافغ ردوب نالوا روک ذ مهلا عسا یکشج ونا. دالاب هک یدلوا

 سااوج رو ضخ روی هقود ن نیط:ط-3 ن دارو م یرک دهد الا

 فثئاوط هدننامز كو کرد بودیارک ذ ا اود سویننات.ذوق

 رانو را بدلوا یلوتسم هتفارطا یرهث هنوط دف اطر مان یزوا ندرانات

 یرادربند مردق ك شکاادعام ندلافطاو ناوس بواوا هقناط مظع

 یدلاق رحاع ندنتمواقهكرانا رصیق بولاصرلتق هتنالواودقامیدناراو

 هدنجارات ات هرکص یدلوا ملص بل اط بوردنوکد يده هنیرا ستر كرلناو
 ندنساعدد لرصی صوصخو قلخ یدلرف یغوج بواواابو مظعر

(CD )۷۰ (۰ 
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 امت هلا نومب هن هرکص نکل یدلبقق انس لقتس» ینا سونامورویدآآ
 ۲۳ ند زکد هرق هلن یک یس هفناط سو ر هدعب رلیدانا داد تنا مالسا لها

  نوقیح یسالود جد كسو امور هلا یرلعا مو هن رز وا لوباتسا

 ۰ صالخ مدآزآ بولوا مزه سور بودیا كنج هدنکوا رانف ینعب سوراف
 _ هدتلاناسطزوب زوةط چارو مم دنس لا یمرکب نوتفد سونامو ریدلوا

 ا ا رضیق ه بول وب تصرف ر ودم سونیا وق

 . یدعا دمع لو یسونامور یلغوا یدنک بودبا ن ههر رجرب هلا یداو
 . ید روا ره ز هدنما بارش هن ساداب ن وکر ب ودنا تنایخ نالغوا

 ۱ نکا هدنشاب ترد ىلا كلذ دب یدلوا لاله نکل یدلوا هتسخ تاغ
 هسر یم رکب یادم هدهعفد یا یدلوا لاله هقلا فتح هد ر نوا كب

 ۳ وا هتسر قارقهدنز وص یددلباص ید یک رش هلا سونامورو
 ا ءاشداپ هدر نوا كس نموتامور لبغوا هکالهدمب
 | ردمالغ یسانعم ریدوق بقل ود رو و اکا نوح ا "ی ندسونامور نالوا
 ۳ دس هر رج دی رک یسافوف یرکسع رس تولوا لوغشم هلو وېل یسوالقک

 هفلا بودا هرصاخ جد نس هعلق هدنفو دخا نیدالب تور و لاس را

 بودیا توعد یساقوف بوک مدآ ندنفرط رصد نکیا شا وا برق

Eارب هتیا ندا عزت ندنلا مالسا لها ید ۳  

 ی یب ول یشا دنرف كساق وف هرکص یدیا شقسلا ز وس رپ سلاموروبد
 طم لاصیا بودنا لاسرا نوګا كنج هللا هلودلا فیسو هرمداع

 | رك د وخا ام وعمد سون امور هرکصاد هنس چ وا یدلبا

 0 ناو وت یر وع بول وا لاله هدنخ رات ترد نوا ك ندعاج
 من رود هتنطاس بوردنوک مدآ هنفرط سد و ق وقف سروفوس راد مس

 ۱ ردمشا تع رع هوا ن ابهر بودی تل یاد 3 ادعا یدسلا

 1 ( ساق وف سوروفوسد) یدلبا ل وبق هرکص بودا انفتسا رادعهر ويد

 اعود ےطعر ههم هدعبیدلا م وزی وناف و هروب نم بولوا اهاشداب

 | بودی ا وک رس را هیلکلاب ن نک ید ردنوک
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 كوو یدلیف لاسرا دنفرط نویس ندنفوخ نرل رسا راغاب وا هن نکا

 یویلنالوا یک احومحق برھش كالس بواک ندارد مالسا لها هدننامز
 یرهش نکل بودا ماتغا نراقازراو لاوما هلا و رعسا هلبا رهش نایعا
 شعلا زوب زوقط هدع؛رایدتک هن رلتبالو اغاغو الاسیوئودورلردع | ببر

 تولوا سویلیزاو ن ردنکلا یشادنرق هنري و لاله ندهاوق ويل هدحوا
 ناک وح و بوط توعح ید رک هماج نوکر هرکصن دیا او دسر

 ندن رکذ و ندنزغاو یدالناح یرطر هدنس و را نکراش وا
 یلغوا كنولل یشادنرف هنن رب و كالههرز وا لاح لوا تویلشان هكا ناق

 سویتن انس وق یدیآ هدنشاب یدی ز ونه هکندلوا ( س ولید ات وق )

 نامز ر نيفرط عابنا ب ودیا هع زاتم هدکلم هلکنا یابتا كسویسکلا نا
 یدل و! عفدنم عازتو ل وتقم س وینناتسوق تقاع راب دعا لادحو كنج

 نرهش ه ردا ء١ اکا د-عد بودا موکت نوی” یک اح راغلب هدعن

 یرکسعرس رصیق رایدلیا بیرو تراغ نسحاون لویاتعاو هنردا بولآ

 هلغا وا مرچ هملعاا دعب نکل ید روک هن ر ز وا رانا یساقود ول نالوا

 شاق وذ ول هرکص رل دنا ه رصاح یلویناتسا ب وديا بیقعل هب رافلب
 ند رول نم رصیق هدسعب یدلیا دیعبت ید و هب راح ب وقيچ ند رهش
 یدنروتک بور دنوک مدآ لفرط سو امور نیک اراء ڈتسا تناپخ تروص

 یجد یرصیف و یدکح ليم هنب را ز وڪ بوت وط یساق و هدک دلک
 ساح هنن نامز دعد كب رشا هدنکلمو قالطا هنن هرکص بودا ذخا یوا

 هدشک زول ز وعط رول لا ) سوت امور ( یدلو لالعتسا یدنک بودا

 هکلاع را راغلب هدننامز یدلبا دمع لو یسولو وتسرف لیغوا بواوارصیق

 تح رلیدلبا تراغ ن ز هب كد هنس وق لوپناتسا ب وا وا هرزوا الیتسا

 ہت اط ر مان یت ابارق ہ رک ص رایدلبا راتلاب قارحا ب رهش هطلغ هعفد رب
 هک )ردا لقن هب رغر )یدلاق زا هکعا انفابولوا طّأسم هن رز وا را راغاپ
 نالفهسا امور بواک ےکح ر ہد راق دلوازج اع ندم واق ہر ار اغلب ی هدناطمور

 یتشاب كنارک اردیلاثم نویی“ نالوا یک اح راغلب لاثت نالواهدن ر ز وا كقاط

 كن وی“ لاح ردراب دتا یک کودید یدیدرواوا كاله نویهس كس رسک
 بولوا هاش داب سوب یلغوا هنر و لاله بولوا ضراع عج و رب هبلق

 مقدم یس E هب راغلب هلا برت و یدلوا ج بولآ یزق كس ونامورو

 یساوک روک سناوج نالوا یرادرس هد هیقرش دالب سونامور قصلوا

 نعهعلق انت لد بوردنوک هن رزرا کلاغ ماش ین ارس هللارکسع بره
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 ب رلیدیا تس رپ تب مدة راءدل وا اراصت ی ءهغاط راغلب هل با

 بو دعثع ند هلخادم هتلودر وماو سدح هداساک یسانا شح هدکدوب

 ی روما هدعب بول وا م رهنعو یدتک هکنح هلا مال سا لها یسودنک

 س ولت زات هرکص یدلوال وغم هنق وذیدنک و علست هسادرام یسهجوع

 لوتقء لباکیمو سادرام یسهحوجع هدهکر عم رایدتا كنج تودنا حورخ

 .. صف و هک راثلاب هللا یسانآ صن هکرد هنس شب ی رکی یتدم رایدل وا

 (سولیزاب ) هدزکس نوا ز و زوفط هن رب ردشلوا لالتتسالا هجو ىلع

 نامزرب هلکعا فرمصو جرخ هنس وهو اوه لس ناخ هاب بولوا

 عز ندنایمالسا یدیا نس هری زج دب رک هدعب بودبا یعسو دج هلام عج
 3 رداق هش ر بول وا ن ایغط "هید اب درک *لاوح هللا یدس اف دص كعا

 . مانسوروف وتسرک ندنمایرقا هدعب یدزاب هلوا مسا ادعام ندنشبدمهلوا
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 وو یدلو |یلوتسم هنعالق صعد كنسهر نجد رک بور 3 وک اغود هلا نیءارب

 . هدنیک و هی رام یرخ ادعب : ره هدند ودح ماش هللا مالا لها سویلب زا

 ینارصن هدنن امز كلوب یسهش اط س ور و یدلوا بااغ هدنوک و بولغع
 قلاج ہلا ےچلف یکیکرب هدهاک دیص تولوا ردق هنس رکن یتدم رد راشلوا

 زوی ز وعط هنی رب ب ودا لاله یروب نح بوروا هلا ۍز ون وب هدکدتسا
 اار رافلب هدننامز كوب یدلوا ( سویلبزاو نوبل ) ولغواهدزکسزوتوا
 i ۳ تب الو قوج بولاصراتقایرخا ةع دنکلام
  ندهیضق یک احراغاب یدلبا دادعسا ندنس هه: 11 راع نعي هب راغن وه

 11 E نرلنرو كنب را مسا مور نالوا هدنلا قعلوا را دربخ

 1 هلا سورو ۵13 یرکسع رم ویل هدعب ید ردنوک هلا تراعح لوا

 ا یدلیاملاسرا هرز وا را كی بودیا بیترت نارک شنج رب

 نقآ كنس هقن اط هیر ان وه هند رط نویی ن ال وا یکاحراغلب

 . یدل وا مزهنم بوش ود هش الب نیل وا لصاو یربخ یفب نا

 ۰ نددکرعم ها هیظع تفشم یس ودنک بولیرمق مدآ هی. یب ندنرکسع
 1 1 راغلب ند را راع هسداوبل ىدللا نصح هنس هعلق اتسا رد و صالخ

 3 راب ارز ید رولآ نونا ص ن وا قل وا ص *هطساو ن را سا

JEANIEدرا دوه نویعس هدعب یدیا هرزوا سارهو فوخ دین ره  

 هل وا ىدا هدعاس نکل یدل وا بلاط هملص ولو یدابا هبلغ هننرزوا



 ر دا
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 ندکو دا سصاح یوبناتسا ردق هنس يا بولکو ید زوب هعفد حافرب

 یدسابا هبلغ هللا ی دادعا كرلنا بودیا دادتسا ند ررافلب لیا هرکص

 هلا مدآ زار رلبدلوا نادرک ور ندودنک یرکسع نکا كسامت مارهفالادعب

 نغااو نلا یدنوط بو شب را هدرا لاڪ یدشود درهردا بوحاو

 یدتا لتف بوتوط ید نلغوا هدهد لتق هرکطن دک دلبا ریهشت بوس
 را لب بوتاق لام رفاو جد ندنس هن رح هتان تعا یتیداا ند راناو

 زنکآ تلاع هدن سانتا یس هنتف سام یدرب و هنن رلهاشدایو هنرکسع

 ههرب زج لاما هیلنعجو د رک یخد مالسا لها بوفیح ندنلا کلام

 ناعیح ندالا هدنفرط ىلبا مور هرکصا دنعاودنا كن هنتف رب داوا كلام

 یرخا دءد هرم جد هنرزوا درک یدلاق یسادعاع بودا دادرمسا کلام

 هدنتس هلج بویلوا رداق همش ریلاعت هللا نوءب نکل یدردنوک راغود
 لا هرکصندآ زوقطو هنس نوا یدلوا مرهنم هدنلا ماللسا ناربش هرن
 ( سولیفوت ) یغوا هدناسکس زوب نکس هت رب و لاله ندنض رم ماس رم

 ق۔سا رے نوحا كعا رصف یساناب هکی دلوا و یٹیا ادعا یداوا

 ا وید رکن دعا اجا هناتق كه شداب رپ نوح زس یراذدبا لتف یی ويل

 هن ارس مال سا یافلخو قب روس كالواتساو ی درو ندعلف

 هقلخ هلج بودا رها هل-فلوا ملصا یدنک ی دسابا اب یارسرب دیلقت
 مالا تبقاع بودا كنج عقد شب هلا مالسا لهاو یدرړ دتا شارتن راشاب

 زآر یس ودنک یدلرق یرکسع قوج بوسلوا مزهنم هللا هح تع زره

 ن دنغو ی دساک هلوبناتسا بولوا ص الخ هلبج وک هلا م دآ
 هذ ر ب ووا یا چ واو هنس چ وا نوا ی دم ی دلوا ك اله

 ییروما هلفلوا كجوک یدلوا ( لاکیم ) یلغوا هدخوا ناسفط زوب نکس
 هدشاصو جد ل ولام یسهج وه بولوا ار ود و یدا یدرروک یسانا

 هراسلک هنب یرات ر وص ناثلوا عفر امدقم تر وع یدا كرش هت ر وع

 هنف طرلنا ار ود و هلک عا دصق هش راتکاع یک اح راغلب و یدرب دوق

 متو یدلبا تبغر هحص هرزوا كمر و نس هبصق هرغز بوردنوکی چلنا
 هلعلوا هدتناب كنار ود و هر و م یشادنرق زف كنک اح راغاب و رایدلوا

 قطان ناناصف مهعز لع كند لوا ید هنشادنرف بورک هد یارصا

 هلکعا لوبق یسنارمصا ید لوا بودا رات یرزوس یدردنوک توتکم



 زا ( ۸۸ )

 لاما هندرط یسأن بولق لر هدااشتو حدم ولد ردردم رد ردبقوت

 هليا یتروعو علخ یلیناکیم بودا عمجت قلخ نوکرب نام هبا یراغا
 ناہهر هدزتسانم عفاو هد هر زج لوا بوراو راثا زالن ق هنس هو رج انور

 غوا كلتاکیم یداوا (ول) روبنع هن رب بولوا هنس یا یتدم رلیدلوا
 یدشا ق هب ه رب زج نالوا ىس اياب یس انا بودا مداخ یسون-ق الفوت

 لراغلب یدلبا نیبعت رکسعرس هرادحرمس ییهسیک مان سولاب لیاکیمو

 یدتا كنج بوراو هن رارزوا كرلنا ويل هلکع امو هنسحا و لونا تسا

 بورق نس هکٹ ندرارا فلبو یداک بااغ هرکص تولوا مزهنم ندادتا

 ا تجر راره بواوا حورڪګ ید یراهاشداب قح یدلنا ریسا نس هک

 یدرردتبا عفر یرلتروص ن دسباک بولک هلوبناتسا ول یدلوا صالخ
 لی صح قلرمصیق کلم اکیم نالوایرکسعرمس هرکصردشلوا هنس ید یتدم

 U تودناذخا یرول نه و هافصاب قعلوا یعوعس یتیدلوا هدلع نوعا

 یروع نکیا شّعا مکح نوجا یسلوا راثلاب ینارحا توشا دهب قبانج
 هکعا لتق اکب یئوب نس هنتروع بودبا افتکا هللا سبح هلکعا تعاغش

 تولوا 8 یکودیدو ید درولوا بیس ےاتف من و تفاع نکآ كدلوا منام

 __ ییسھشالورایدل ہراب ینا ںوروشوا محل هداسلک یعاہتا 1ک نوکرب

 ) لاکیم )دو نه هد زو-َةط ھا زوب رک س هن رب بوغفار هادم تا

 لتاکیموب ژرید هندیا ملکن نیغ ینفرحا روید سوبااب یدلوا بصذ سوباب
 بهذدم امو ام هدوهب بولوا ندنرمش مو رومآ هدایج رف وراقو

 كلوا نجوا نکعحو رفتسم هدنکلم یدردیا راکنا یناطیشو یرمشح یدبا
 هلا یسانا ینآ یدلوروق یر بولو لالھیر یدریدتا مداخ ۳ رالغوا

 صاوخ كلوي هک ی دبا راو هسیک رب مان ساموت یدتبا ین هنس هریرج انووپ
 كنویل مرجالف یدیشع دا رکسع رس یتا ه-ءفد حاقر ید ندنعابنا

 ۰ لوطانا نونو موجه هنن رزوا كلام بودیا عج رکسع نوجفا یماقتا
 بودا رکج هلا مالا لها جد هعفد جاقر و یدلبا اليسا :a اغ

 ۲ لوق هلبا نیلس هرزوا كءربو ىیرادح رس هدق دلوا كلام هذل مصبق تبقاع

 ۱ تالیاخمو یدیک جات ن دلا كسوبوح ىي رطب هیکاسطنا بودا رارقو

 بوراقبج افنود لمکم یخد هیابردو یدزوب یرخا دعب ةر یتیرکسع
 ۱ یاد هنب بوک هناا مودی اسار هرکص یدزو یتساعود کال ام



( ۰۸۷ ) 

 قنحلوا یضارسصیق نکا یدلوا بغار حص یک اح رافلب بودا باو

 نوڪ بودیا عج نررکسع هکر , بولوا سوی ًأم سومورق یکاح راذلب
 یلغوا کودتا ده قلوو لوتع نکر انه دنرداح سوروهوسین ید لبا
 سوهورف رود نح یی ک اح راغلب و یدلوا صالخ هلا ج وک بولوا حورع

 یللا دم كس وروخوسن یدعا بارش i حدق ن دنشاب لرصد

 یلغوا هن رو لاله حورشم هجورب هدفشعل و کس بولوا هنس زوفط

 هلا ه راب ه دنرزوا یزوموا ند ه و یدلوا ( سویسا روتیوا )

 3 یتافوح ندن راقا هت هریا یدک هلو اتسا ه دول یدشود ه هنردا بوو

 یلیماکا كعلخ یداراو فدرحر هدنمان را م ندنلود نایعا یدروط

 رط دلوا هداداضر ناوبد تا کز شادی تاک هلکع | هدهاشم

 تهار بودا شار یلاقص هلکعا س> داسفورش عالع رصق م رج الف

 تصد رمصیق یناتالاب ورک ( لکیم) رو نم تاود نایعا سد یدلوا

 بودیا سابلا هوروفوسدن تذب ایودورپ یتروع ان جد لوارایدتنا
 هرس دالب مالسا لها هدنامز كلوب یدلبا دهع یویسوتفالیفوت ییغوا

 یی سونیمراویل ی رگسعرس ه لنف رط قیر را دابا النسا هیرغراراغلبو

 یدلیف تعناع ن داوخد هدالب بودا هب راح هلا مالسا لها بواوا یتمرا

 یزنکا لرکسع نکل یدتنا دارم كتک یس ودنک هکنع ا رراغاپ لییاکیم
 هلکنا سوعورق یهاشدار راغاد « دے یدلک بونود سد رلید ما ت هرات

 هدسءاسءرصیق ید ردوک ربخ نوعتلوا ملص هن رزوا طورش ضعب
 هبا سیوروبو هرصاح یاب رات مم بواک هلیار کس ےظعر سومورف هلکمع |

 هدّتعنص قین-بص ندرلب اصن برع هدنأ كسومورف ارز یدلیاذخا

 س ومورف هر هرکص ید J ر هعاق قوح هل دس كا یدبا راو فد رحر رهام

 یا ل باک رم یدلیا دص3 قلاص ¿ نقآ هنسحاوت لوس مع هر اسار

 بود | تنایخ یرکسع رس هدن اب نکل ی دشکود بویلوشراق ,

 هتیرزوا لویناتسا لح بولک هلویناتساو یدلوا نادرکور هلنا عط

 ژراغلب ب ءاوا مزهنم نوک لوا رمصیق هدفرطوب ید-ایا كي رح هحورخ

 اسب و تراغ نرا-فازراو لاوماو لتف یمدآ هیاهن یب ندنرکسع كلا
 لوا یدشود هوبات ب بولیتروق ند کرج هلبا یشاب رب لیناکیم رایدابا

 مدا نعس»ند ول هنطاس هدافاشو سلاح یرلف دنلوب یعابنا كويل هدانا



1 COAT 

 قدم كلوا یدلوا عراف هدرگتس نوا زود هب ول) رول نه کل رصق

 ردکعد یجرقرب وصت یدا سوک مونا عا بولوا هنس ترد یمرکب .
 قارحاو رسک بوراقیج یر واصت ندعیو ساک دقداوا هاشدا ارز .

 هلا مالسا کسع کلا دبع نب هاسهدنتقو كلوب یدلبا نامرفهرزوا قغلوا
 هعالبعا لها هللا ماب هرکص یدلبا هرصاحم ر دق هنس رکس یب هنطنط _

 رکسع هلکلک ی زدادما ندنفرط راغاب كل هرثکو بولوا یلوتسم اب وو طق

 رد شود ورک 2ک زا بولواتداهسش هنر رباح یژنکا كمالسا بمده 
 هاشداب ر دق هنس ترد زوتوا ( سونیتناتسنوق ) یلغوا ه دیکیا قرق زوسد .

 یگلقنسب هر هدومعم بآ یسانعم هکندبا بقلم ود سوغ وړ وق یدلوا

 نکددیا لس هدنا هیدومعم بآ ییآ ساپاب تقو ینیدشوطاربزر دکعد
 هد بودا ثب ولت یر مزب قجوچوب ساپا و ردشم هلتب بستهار 

 یدند  ESEند را هسک جد یراتروص نالق روص3 هدقدلوا هاشدان

 (ول)كحوک لوا تد یخ زویدب هدعب یدلبا جارخا ۱ ۳۵
 ار ق هد کس زوسد ( سونیناتسفوق) نالوا یلغوا كنا هدعب بولوا

 دمو هلقاع یذلوا كیرمش هدنتطلس اکآ ردقهنس نوا هن ہرا یمانا یوا ۳
 هتتس شا تودنا اد یا لوا ه رکص یدنا وا هنآ یلصا تولوا تروع .۱

 قافنا تلود نایعا هلکعا نونحو تهافس راهظاو ی دلوا درم ر دق .
 تکلم روما هلا یربد نسح كناو راددروتک هن ینه را یمانا بود

 ههرا) هروب رح یسانا بولوا لاله هدسعب یدلوا ریذپ ماظن ( استتلال 
 هدنکا رصیق ان امرحوالاوامور سوتغ» سولراق هدنرخاوا كلوب یدلوب .
 فعض هنکلرصء لویناتسا ندبس لوا یدک جات ندااب بول وب لالهتسا ۱

 یههرا بودیا مج تاود نابعا هدربزوب زکس دعب یداوا یراط یاک ۰

 ندرهش نایعا رلیدتا بصا یر مان ( سورودو دان ) هنبرو ملخ
 ارعا هدعب هرداصءو دخا یه ہرا یدا قل رطب « داور ضع! و مدآ رب

 هدهسنک نالوایسهدرک ان كلودنک هدنآ توراو یدایا یل هس هر زج

 هدهسنک هلا نایعا تعج ادا یدلاق هدنآ كد هک اله تودا بھر 3

 اب مالا لها « دننامز كنویردوب ندیا د-هعیلو یني دلو اداو نیک جات

 هی هیلاعس دالب ید یس هفناط را غابو بولوا كلام هیهماش دودح کا

 هترزوارافلبادت بودیامج نرکسع رمصیق سی رلیدلوا یلوتسم واردی  .



1 

( ۸۰ ( 

 لتق هلبارهز یتا اتر ام یسانا یوا ب ولوا یآ ترد ( سوتین اتسوق )

 زوتلابواوا لصاح یدا رمو یدیا باج هندلو قنطاس یدصق یدلیا

 یدلوا هاشدان دنسیا سویاقرهن ( سانوا هلق ره ) ییغوا هدیکناقرق

 را دربخ ندردغیودت | هتشادنر ق كنایرلیلاها لونا تعا وام ور نا وب د هر کص

 حطو ناید كنس ااو نرو كنودنکوذخا ىنسالاو ی ودنک هلا یرل لوا

 هل جد یشرطب لون اتسا نالوا ق اغلا تسدمه هد هدامو هلرلناو

 هدحوا قرق زوتلا ( سناتشوق ) ىلغوا لرو دذم لوتقم هرو رلبدتا ف

 هدنرلدحرس ماش یدلوارتسمردق هنس ید ی رک ںوناوا بصل

 هدایلاتاو ی دلوا مرهنم بودا راک ج یرخا دعب هر هلام السا لھا

 هدنس هر رج هيل ڪج SE ما تبقاعیدازو تو دنا كنج جد هل اه د راعډول

 تواوا مدآ یدو لیګ راب دغوب هدنشرا شعزوتلا هدنماج هروکارس

 ( سونیتناتسوق ) یلغوا هنبرب بولوا لوتتم نوچکنا یدیاموئنم هدنورح
 مالسالها رد هنسأنعء یکم ہک یدبا سونانوخو یل یدلوا هتسید نوا

 ندهبنایفس هیمالسا تاود هدنرخا بودا لادحو كنج ردق هتسیدب هلا

 بودا تصرف ز اهتا هلا هف د اصم هتفو یو دا لاقتنا هي هناور

 دعا وا رارقر هدو دنک تف الح کاللادبعو ی دلوا یکحر واوا بلاغ

 ییغوا « دید ن اد ڪڪ زو تلا هدعبر دشلوا هل ا صم هلا رول نح

 هدد هنس یجحوا ردشلوا ردق هنس قلا نوا ( سوناب نیتس وج )

 یداوا رد هنس جوا ی دنک و دبا ماخوحورخ هنب رزوا (سویسنویل)

 هنری دو ماخ یا ه دحوا ناسعط زوینلا حد ( سورت ) ەدەئ

 تاتار د نیعا ےک رار یکم یا
 كنرلفلس نولوارصیسو دنک هنن هدزو د و یدابا بالج هتفرطبور و

 هدنکلم هکلوا كاله هدحوا نوا زود نازا دهد یدلبا لتق هیات نکا

 هنس قحر بواوا ساس هدراب ( سوبلف) کاله دەب یدلوب لالعتیسا

 یدنوط یرو ص بودا حورخ ( سو زاتسانا ( یرکسع رس هدنرو ره ۱

 یآ چ واو هسرپ یدک هن ر هدشډ نوا زویدب توکج لید هراز وکو

 بودیا ج ورخ ( سوب زودویت ) نالوا یرک-سع رس یجد كلا ہ دنرو ره
 ه درو ره هت سرب یدک هن رب كلا یدنک و ی دعا بهار یتا اه رک

 بودا بهر هللا یراتخا ودنک هلکعا دص ءوس نويأ فس ریس

CJ) (۷4) 



( ۸ ( 

 هنسزوعط یتدع ردشعا وفع هن هدعب برص نوجا مرج وبابا ینا « رکص

 یشادنرق ( سویداق را ) یلغوا ھن رو لالههدیدب ناسةطزورجوابولوا
 هدل وماتعا یسودنک ردشلوا هنس جوا نوا هلا ییکراشء سولزو وه

 ا اموروابلاءایروب نم یشادنرف بولوا نکس

 لالفتسا(سوب رونوه)یشادنرف دنګ راتچوا نوازویترد هنرب بولو الله
 ایلاخا یس هقن اط هبت وغ هداتقو بوروستنطاس رد هنس یلانوایدلوب

 هبهبحاترهویدلو فءض قلود امورو الاتا بود السا هن رلتالو امورو

 نانو هدنلا یدن-؟ یجدسوازو وه بودا التساو هبلغ لکب نانلو هد

 یسادن رق هنب ر ولالههدنخراتیدب ییرکیزوت ر دهدعب یدلبا تعانق هکلا#

 نیلاوی دلوااش داب ردق هنس ید مرکب سو داقران (سوزودون)ییغوا

 لادناو هدتفو كل وب یدلبا كرش هیودنک یس وس ناتسن وق ن سونا

 ترد یللازوٍترد هک اله دعب رلبدلواكلام بوک هندالو هی رفایس هعب اط

 زوت رد بواوب لالفتسا ردق هنس شب ( سونا شئلاو )رود نم هدنشرات

 هدنامزكوب یدلوا ردق هتسر ( سونایسرام )هن رب و كاله هدزوعط وللا

 رلب دلاصنفآ هنامورو اللاعا هدعب الّتسا هنرزوا اب راغوه یسهه اط یوه

 ندنف وخ هیئوه ی رابک الاتبا بوناوا انب هدننامز كن وب یرهش كدنوو
 س ونا نتنلاو یدیا اتسذد یمسا هدنن ال ك رانا رلیدتا نط وت و رارف اکا
 هتتطاس هاعدا رعا ره تو وب هتف هدام ور و ابل اتا هر ها دنک اله

 هلیس اعدا ثالصق مدآ زوفط هددفو ردو هنس یرکب قح یدانا یدصا

 وی دشا زویترد هدعب رایدلبا انفا نیراررپ بودیا راکنج یظعو حورخ

 بواوا هنسر ردیلغوا ل ر وب نم هک ( ويل ) كجوک و هنس قبلا نوا (ویل )
 وایزاپ هرکصیدل وا (ون هز ) یساباب کوا هدیدب شع زوئرد رکصاد رازا

 ند هدرپ سد بودیا افتخاو رارف وتهز یدلبا حورخ هنیرزوا كلا سوکش

 هدنرلکدتبا م وج هنیرز وا سب یدلیا ارغا هلنق كيج راخ لوا یرکسع
 ید نوا یتدم یدک ون هز هنب هنر بولوا لوت» هدناو رارف هیهسنکرب
 یس مانناتربوسوکی رج هدنکلم ایلاتاوهدننا و دامور هلباب ردشلوا هنس
 ونءزهسخ و یدلو ماط) یاوحا هلا یرب دن نسح كنا بوندا ر زو

 رو م هو ی لا فرح بخ ی ند طاس لاوح او له اجرب هدنسسفن
 هدنر قرفزومتلا لد p0 هر ڪڪ هڏ دسویافر۵ هکر د_شود سااوج

 فف یو نام 7:
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) ۰۸۳ ) 
 رایدنا ل وغم هب وجو تسج هلیا تقد لاک یروغسم هسا مالسا هاشداپ

 ندارسا ضب هنو یدلوا نیبتم یمیدلوا لوتقم هلبا نارق ضعب تبقاع
 بوت ارا هدنسارا یلتق نالوا هدنا هللا ربخ عضوم ینیدلو نوک لوا

 رخ ارسا صا نالوا ندن راقا ل ر ونه هکر د یمک یدنل وب یسهثج

 ولشا ینا نالوا صوص هراثا هسشوط یدلو ر 5 5و
 هنض ولپ وا دوخاب هنسس هق رآ هللا تراما مناخ روصم هلبا یرووصت باح
 لوادهدنس هشال كاي طط مرج الف رد هن رد تداع قل وا ناشد

 فوطع را رهش هدتاو ر ر هرکصددقدل وب لاح همه ردد لو تمالع

 نییآرانا بوروی حرطهرزوایب راقانئدب هفیجاهرکنواهزمتلباجر وافطلت
 عطق قلود ی رس هدارخا تباو ررایدشا نفد و نیفکت هر ز وایرازاسان
 بولیریدل وط نام هرجا یسی ردو بلص ءر زوا یسوبق هرامالار ادو
 تاورنال وایرحا هنیط اس ناشنکلردهرزواقلوا رشد هددالبفارطا

 یخ رات سناوج فنصم )ردیوا تباورنالوا یواهلوبق هکلب بویلوایرخا
 كس وا نتنلاو ( ردیکودلبا جرد هنب رانک كنباتک هليا لقا ندنس هجرت

 نتنلا و یشادنرق بولوا مصیق هرکصندنس هج وع ( سونایسارغ ) ییغوا
 هتکلع ر وماو یدلبا كی مشت هبودنک هدحوا ناسکس ز وج وا یسوناب

 ر دمو لتاعر مان سوب زود و بروما سوناسارغ هلغل وا یراط للخ

 سوز ود وت یدلبا رومأ» هعفد نس هللاغ هيت وغ یناو ضیوفت هغ رح
 ندایساریرلنا بودیا هبلغو كنج هدنب رق ل وباما هلیس هغاط هوش

 یدبا راو یرکسعرسرپ مان سویسق ام كم وئایسارغو یالبا ج ارخا
 هداتناوب یدلبا تطاس یاوعد ودنکو  لتق اردغ یرصیق بودا حورخ

 جورخ سساغ وب را یرکسسع مس ید هنر ز وا س واب ناو یشادنرق
 هسورودتریخوب یدشود هساوعد تنظاس ید لوا لتف اردغبوذیا

 بوراو هش را رژ وا كرایجراخ یکیا لوا هبا رکسع میظع قجلوا لصاو

 لتف یی ودنک یدنکم رکصورارف هدرعا لوا یر وا یدلبا لتق یسووسقام

 بولوا ندکو لءالضف سونابسارش وب یدلاق هس ورو دت هلجاب تیالو ودنا
 روب نم حورشم هجورب هد رکس ناسکس ز وج وا هدعب رد راو اقام

 ندایلام رج بول وا ندنسنج ل ویناسا یبصا یدلوا ( سو رو دبت )
 ب ودیا ماع لتق هتسااها كبل الس یدریو ماظن هن کلم هجقراو هره
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 هنن رپ رهو دادنشسا ندهرفک ك ولم هل-ابو ید راو هنف رطاب اب ب وةلام
 یدلیق رار هدا ویناتسا تولکو یدنود ورک بودا یهاوخ داد ص رع

 ناطاس رلدلوا عج هثشاب كنلارق سورکنا دادمآ ناکا ند رافک فانصا

 مالسالها ادا بویلوشراق هدنبرق هنراو یرارشا هورک لوا یزاغ داره

 بولوا اغور هقلطم ةلغ مالا تبقاع نكل روهظ مارهنا تروصهدنفرط

 مزرهنم ندا« « و رکو لوتقم یلارق س و رکنا نالوا نیک سیم سر
 لتق نیبام یسادعام و اهر هللا ناج می هلیلقهمذ رش بول وا لوذْم و

 رد هد جر نکس قف رقز وب رکس یعوقو رایدلوا انعو حر راتف رک ساو

 رکسع ب ویلوا رضاح هکنج هلغل وا هتسخ سو ناو | یک اح لوبلاتسا
 قحلوا یشوهب شوک لصاو مارهناربخ یدیشعا دادما هلا تامه و

 ق رق زوب کس هنب رو شوهدم هللا لره بارش بولوا دتشء یضرع
 هکردشل وا هنس زومط لب ون ام ن ( نیطنطسق ) یشادن رق هد رک
 ناطلس حوتفلاوبا هدنندم رخاوا كن و ردرخآ كنب رل رصيف هنطذطسق

 هشنطتط3 نالوا كولملا ترمسح بولوا یرادلا مج ررمسشیارآ ناخ دج

 امدقم هدنفرط یل: | مور هدنرعا یزاف وب زکد هرق بولکو تعرع هنعق
 هلکءد راص> هلزوک یکودتیا انب هدنفرط ی وطانا كناخدیزاب مر دلی
 رعت ید یراص> هجز وکو ان راوتسا نصح رب لباق هب هءلق فو رعم
 بو روی دیهمت هلمج ول وا نمهم یر رتو قییضن ك رافک و دردجتو
 بول وا لابقا زادنا هیاس هن رهسش هردا نالوا یرلنلالج نیهاش *هنایشا

 هرصاح ردق نوک ی لاو یرلکدلبا نارک یب رکسعو نارکش + هدءب
 نوکه بنش رامج ی درد كنس ءرخالایذاج ید یللا زوب زکس هرکصاد

 ۶ تتردکسا څرات یدروب حض اص ندنفرط اب ردو ةونع ندنفرط هرق
 نیطنطسق یدبا یسالا زوترد كم كد الیمو یدرد ناسکس زوسد كم

 نکی هرزوا كمرب و تلاعسا هنب رکسع بوروط هدنفرط هرق نوک وا

 ب ور وک نی راق داف هیوریک تن رکسعو نم وج كءالسا نارش هرن
 نشد ورک دوخاب كرودلوا یاب بودیا ادنوید ریدسک نب راکواجلغ نلا
 یتغیدلوا نیطنطسف میلدد ممرب نکیا لوغشم هضب رګ وید كلود هنیرزوا
 هللا هب رح هنس هثرا ځد یرب ید رش ود ب و ردش ربا لق نب زسکلب
 یدلاق دیدبا هدنګا را هشال یسهثج رلیدتا مانتخا یتباس و كاله بوروا
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 235( لیوئام ) یلغوا هتیرب تولوا لاله سوناوبا هدزکش شا زوسدپ
 . ردشلوا هنسیدیزو وا اج یکانوا هد هناثو شب یر کد هدوا

 تطلسر_ رس ن اخ دزاب مریدلب نانع هععاصر ره « دنن امز كلوب

 هدن راذرط ییا مور لوطانا بوروب سولج هرزوا ن اینا نوزفازور
 نعرخزادنا شفا هدم اثر افک نور دو مال سا كلم ةمیعص یدالب دهن

 هليسانب نیصح نصح رب « دنزغا یزاغوب رکد هرق ر دراشلوا مارآوربص

 هرخالابوناوتو بات یب یتیعالم هلیا راخذ عطقبولآنزاغوب كلرارمشا ءورک
 بواب روپ رخ ات هرخا تقو لوپن اتا محقو یدتا نامالا نمادنژتسد

 باکر هث-سرهبو بص یسوناویا ییغوا یس هجوع هنرب و لزع یییوئام
 هم السا لها هدناخاد لوناتساروس ب ولرو حارخر اند كب رتوا هنوامه

 یدلروی ناسحا ناما هلبایطورش قوا دمو فرش مماجو لعرب
 رویت بوئلوا انب هکحو عم اجو نیبعت دهالسا لها یس هلع طالب تقواوا
 جارخا ه دعب رارق هد هروب نه "هلحم مالسا لها لد هن رو یس هعقو

 بواوا یلارق لوبن اتسا قب اس طرش بج ومرب ( سولاوبا ) ور دراثشلوا
 هزارکش هنو امش باکر نس هصق یرولسنالوا یرارااراد كلو دنک امد

 هل رس هطساو ااا بوراو هب همور هدقدلوا لوزعم لیوت ام یدلبا ادها

 ن رهن هنوط ندیلویکت هللارکسع مظعرر یو دادعما ن دهرفکلولم هجا

 هجالا هللا ن ایم السا ن الدرب -ش ناخ مر دلب رویغ هاشداب هلکعاروبع

 رادبا ریش ةع نرنکاو بوزوب بویا وشراق ید نوش دهدنب رقراصح
 یعح همعلم و ی دلوا صالخ مدآزآبو دیاراتفرکه رار جز نس هو

 روهعهو مز هلع لب ونامردهدنګ رات ید ناسفطزوس دی عوق و كناربک هورغو
 كنرفرادقهرب هرکصندنس هعقو رویتو یدک هدناتسکنرف نامزر بودیا رارف
 بودیا ن هب هطا هجز و یسوناوناروب مو یدلآ یلوپناتسا بواک هلا یرکسع

 ب ولوا الت هنض رم هدعب یدک هل رپ كنا یسودنک هنهدهنات دد

 تدم یدلوا عراف هل ونام نب ( سوناوا ) یلغوا نتءوکح لواسا

 ند ناطاس هرز وا ناناعع ر رس هدنلئاوا كلوب رد هنس قلا زوتوا

 ناخ دمت ن داره نا طاس هدنطس اواو هداد رارف ناخ دیزب اب مر دب

 كي السو ارغو داهج رشعس لس هنرزوا راسکاخ راذک بور وی سولج

 سوناوا ید ر وپ العا ییهع>دلک هدنزنکا كنعالق هر ومو رهشکی و
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 . ارز یدربدتا وحم ن دعاخ نشابرب یدیا تراشا هنکلم یلوطانای ابر و

 مرج الف ی دا یرهش هسورب یساس سرک كن < اا ع یلوطانا هدند افتعاكرنا

 . یروع هدنرعرخاوا یدتا مادعا یتشابرب جد كياةع لوا هلا یتادقذ كلا

 یلعوا هن رو لاله ل اخ هد اقا هدنا تو راو هلن رهش كم الس هللا

 یلغوا كنزاغناخروا هدننامز كنو یدلوا هنس چ وا نوا (سوثوردنا (

 رتو عتف یی دالبهلصباو هرغلعهوربالوو لول کرباد یاشاب نایلس
 . بواوا هرزوا كج هو لص هاک هلا یزاغ ناخروا سوعئو ردنا یدلنا

 . یر بودیا بهر نیغلوا انور یئروص نالذخو فعض هدئلاوحا تقاع
 زونهرد هنس یلانوا یتدمیدیا (سوناوبا ) یعسا هکد| تغارف هنضوا

 PETE كو هل انآ یسهدلاو ییرو»ا هلغاوا نالغوا هدنشاب یکیا نوا

 راس هلغلوا فرحرب دمو لّداع فارحو یدرارروک سوئزوئادق ناوبا

 r دللا داسفا ن را للا تروع بودا دسح 6 اداوقو ایا

  لها ق هل وارادرمخ ندهیّطق ید لوا رلدلبا قامتاهرزوا كعا لتق یتا

 ۱۳ نا زدن رکم ادصا ید هدنا نکل ی دلبا مارآ هد دی "زا بولا نااعو

 ن دنس هاو رخ .ED هنو رط یز ات ناخروا نا طاس تویلوا

 شج نالوا ناسحا ن دنرافرش فرط هدعل بو دا دادعساو هو افتسا

 . یرصف رب رس یا یسهقناط مور یدلبا هبلغ هسواونا تولک هلاناوارف

 ۱ ه دل ذخا لا یبمانایسوناوبابولآ یخ د لو: اسا هدد رابدتاسالج| هرزوا

 (  سونزوقادقناوبا ) یدابا كيرمشت .دنکلمیتالغواو مارکآو قالطا هنب
 1 فیعضو هقس سوناوا ردشلوا هنس یدا هل هلا یکیرش یقدع روزرلا

3 
 نارک هسوناوا ی درشود هنبدیق دنبو حصن اکا ناوا هلفلوا یأرا

 دادما ندراناو یدلیا رارف هزیونج بونب هن-يگزونجرپ نوکر بولک

۷ 

5 
۱ 

۱ 
 هرو نخ ینطاس بو ا عازت ناونا هدک دلک هننرزوا لوپن اتسا هن پولآ
 هد هب و لوا عقد كتسوناوا یدل وا نابهر یسو دن کو ماست

 ناخروا نا طاس « داتفو كلوب ر دشلوا هلس قنا یمرکی یکارصیف

 دنسم یارفا قئو ر دارم ناطاس یرادنج رادلوو نانا راد لصاو

 هبلقو هنر داو لاکاوزءزادنا هیاس هنفرط یلیا مور بولوادادو لدع

 ردراڈ مرو يربو حف یک ا٤ راسو لرد توکو ہزو وا سلک یفرقو دابانراقو

 0 ا
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 بواوا ندک ولم ء انا بولوا مزاح ۵ دیافک مدع ههه دول نکلا هدکدروک

 هتسرب نوک رو نم یدردنوکر یخ هلا نع هدنره-ش كئالس

 یدک سدطادءب هداسنغم بوک ليم هنر ازوک كنالغوا هرک ص) دتلاک و

 قدم سوغواولا ن ن (لیاع-) ی داوا هاش داپ :BD EEL بواک هعسزا

 دادما ن دنفرط یسهفناطزب ولج هدنسهتس کج وارد هنس نرد ییرکب

 تمدخوب نی رهش هطاغو ذخا ندنلالراکنرف یه نطنط وو یدلکب ولآ

 ناععو یزاغ لرغطراهدنرخاوا كنوب یدلیا اطعا هب ولزپ ونج هدنس هلباقم

 "هدزاب نفارطا یکنام نالوا« دفرط لوطا لرو ح(امیاسد هتلادبا ) یزاع

 هلم الوا نکع بودا دارم هل اصم هللا كنرف هدعدرابدلبا داهج لوخ

 نکلیدلبا احر ندلا نیش كصوصخ وو تعاطا بوراو هیاباب هرخالاب

 ت , دلوا لاله قح بودارت ه ندو "کلا یرس هداموب رم مور

 زویلا سه یالمرایدعا نفد ید هر هس ووا را هنسهشال

 هدنشب شعزوکنبا كچ كدالیوزوفط زوالا ك كردن کاو يکياناسکس

 هدلو ناسا ندولکدنو یدلواهنسچ واق رق(سوقنوردنا)یلغواهن رب بولوا

 دادماندزونح سوقنور دنارلب دا تصرف د صرتماعا د بولاق مدآر ادقمرب

 نکلویدتا تحارتسا هلبا عفد ی هل ام لواوینزاق ةبح ندرهشیرلنابولآ
 یلوطاتا كروب شهبودیاروهظ هد دج تاود جاقر هدر نیلس# هدننامز

 ریست و 2 یرالګ نالوا بسانم ه ودنک ی ر رهندنکلام نالوا هد:ذرط

 بو داع نسحاو دیگنزاو هسورب ناهکیزاغنابزریشهرت هلج نازارل,دعا
 هنسحا وئواستعم كب ناخور اص تالذک یداوا عاب هتسحاوت لوبن اتساات

 هتک لع یس هرفك نالجو هبلاوحلواوءهرعم زاو هتك نی دیاوهب هرات
 یوطاا یرغوط هغ غاز افو یربو هلحاوس نالوا هدنسوذاخ یوسلکاتو

 كلام هنر رادقهررب كن هیهانوک كب هج و هللا كب ناسرک و هنرلبیق

 صال ( م6 اسم هللا رکش ) رلیدتامالسا لیداتف رانا هدکلاع لواتواوا

 داتا ن دموع ترک ها قلوا هو دناو الب نامز یتامز كروب نح مالک

 یکیابولوا هدشب یم رکی زوی دی ( لاحم ) یلغوا هنرب بولوا كاله اخ
 ردب یزاغلا ناخروا ن اطلس هد ےس هنسادتا كوب یدتا قلرصیق هنس

 ا E س رش رکصندننانو نامع ناطاس یرراوآ رز

 مالتا دالب همی هليا تماهشیوزاب روز نی رهش هسورب هدعب بواوا
 ع اخ نالوا هدنراتلالض نا دج نع ابا تشرس غاز رصف هدنراقدرور

 یلبا مور یشابرپ هک كنب ریوصت ب افع ول اب یکیا نالوا سوت :هرزوآ
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 ۱ هو دنک یس هفاط مور هلکعا تافتلاو تبغر هرانا بود| ن دنس هغاط

  یروبرم هسوکر مان (سولفز مع هقود) هدعب رایدع| ظرغ راما بولواربغم
 . هرکصندنوکج اقرب راددشما هاشداب ینا قلخ بو دبا لتف هد هسنک نوکر

 | رارف هفود راب دلک باغ هب رالا دعي هللا مور بودا عم كن رف *ا رها

 ندنسهفناط هک رفهاشدا هرکصیدلو ا كلام كنرف هنفارطاولو اتسابودا

 تڪ وب رلیدتا قاشا نخ اط ه رزوا قلوا 8 دکدنو قدرطاو

 كيب كد الیمو زوقطیم رکیزویشپ كم كايردنکسا غم راتورپ رویتلا كنرعمه
 هنس شب ناسکس هنط:طق كلو ر دشاوب عوقو هدنشب ناسقطزوب

 لاقتنا همور هن هرکص بولاق هدنلا كرف نوک وا نواو یآ شیو
 یسولفز رہ هقود یقاعت الادعر 5 دوج هلوارکذ هدعاشا ےک هتنردشغا

 .. عاونا بوروتک هل وبناتساو ذخا هد هروم بور دنوکر لءدآ نوحا یمه را

 نارخ یراقدلوب هد هرامالاراد ید رواهحارفو هن را تالو یرهاوحو

 رلبدلبا لاسرا هنیراتیالو ییاسهنبارکر ھا وجو ت اص رم عاون اونافدو
 یماحو لیدانقرهومو شک ونوتلا نالوا هدهفوصاناولکی دنو هءفدرب تح

 هنذارطا كيدنوو لیمح ه هنیفسرب یناوارف لاوماو هعص رم تالاراسو

 لاوما ن الوا هد عا بولوا قرغ هدنکو ا هره رم یک ر ابدا لاسرا

 نازا هدعدرلیدلوا رورم م ند هدامو یس ا مورو فلت هلا لاحرو

 ندرلنا بوک هنفرط یلوط انا هلبا لولم + الا ضصعب مدآ رادق-رب ندمور
 مان( سرودوا ) 9

  هفسزا انایحاردشُعا سرو یرهییراک دید عماجت لوب نالا هد هرول نه ۶دب

  سوردوات (سراقسال ) هدزوفط زویحواكس هر یدرواکیجد هب هررداو

 یبا ) سونا وبا ( هدحوا نواز ویحوا كر هدع اس ترد سااوحنا

 هدتاورر و یدینوایدلبا نطاشت هدنرهشق زا هس
 كرف ایحارروطوا هدعتزا هدناقوارنکا بهروس تئطاس هنس هرکس نوا

 ۱ گی هرکضن دنک اله یدرولک جد هبهنردا هگدشود هفوخ ندنموعه

 اولا ) هدنسکیا نوا زویکیا كي لدالیم هدباور ضهب لا شع زویکیا
  یدرروطوا هداسنف»هدناقوارتکا یدلوا هاش داب ی چ وازوتوا ( هقود

 یلاحو یسر وا یدنلوا ل یار ندمک قوح رابدلوا معاق هتک
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 كحوک هاب جوانوا زونه یدک یدلوا هنس جوا (سو.کلا ) غوا

 دسوک مان سوقنو ردنا ندنرالغوا یس هجو هروما میدن هلغلوا ن الغوا
 القتسم هنر یدنکو لتف یئالغوا بولوا لالقتسا بلاط هدعب یدلوا ما
 هدننامز كنو ردثلوا هاشداب هنس يکيا (سوهنوردنا) یدلوا هاشداب

 لویناتسا هدتفور_ هک هلوش رایدتا اليسا هبنره لاک هنلحاوس مور راکنرف
 ۰ رکص ی دیغو یس هرهز هخحهیح هرشط ندروس كن هسک ر ن دنسلاها

 یدشاجورخ 4 رزوا كا مان سولکنا نب سویکاسنا ندکو لم ءانبا

 ندتلود نایعا بولوا صالخ هلا بب رقنرب یدیا سوم هد هعلق رو ص

 هدهرسهر یرمصیقبویروب قافتالاب نامه رایدتبا تیعبت هودنک مدآ رذاو

 هاشداب دنسنوا ( سویکاسپا) روب نه هنر بوه ا لتق ناما البو رلبداوب

 هدنلا مالسا لها سوبکلا یشادنرق بولوا مدآ فصنمو لدتعم یدلوا
 یدل. ا كرش هرودنک هدنتنطلسو صال ینآ بور و لامرفاویدا رسا

 لمم هغ رازوک و | شاد رف بولوا لالعتسا بلاط ( سویسکلا ) کا
 واوا هنسزوعط نوا یتدم یداوا هاشداب القتسم هتبرپ یسودنک بوکح

 ندهیضق نالغوا یدعا دارم لزق یسویسکلا ییغوا كسویکاسدا یردارب

 قءراو هنیرزوایسهجوع ند رلناو رارف هنفرط ولکی دنو نګو اراد ربخ
 كرلنا هلا دادم سا ند هكرذ هدصوصخو ید رانا ی دنسیادادما نوح ا

 زهدامآو رضاحز هدنروص یراکدر و دادما رد هداز ندزب یردقو توق

 میظع یخد هفلاط یکیا ہلکا اجلا خد ہیچ رف سوپسکلا سدرلیدید
 بورو برح تالآ لمکعو را هیس با ال هلا نآروآ كنج بور و دادما
 بص رک عرس ییبراکی مظعم درب هن رارکسع یرلک دا نیا یر ره

 لوصو هاب ودقلخ فورعء ود شوک یضاقهدامز یی دوڑ ت تیعج وب رایدلبا

 عاز الب رلنا بودیا لب دبت هرارق یرارق رصف سویسکلا هدرل-ق داوی ۰

 یسویکحاسا ن ( سویسکلا )و راب دلو لوصو هل و اتسا بولک لاتقو
 یآ ترد یدمراب دابا سابلا ینطاس جات هاب و سالجا هت

 هنبرب ن دندالوایسا رها هبا ءا نس هر زج د رک دقدلوا هاش دا ردشاوا
 لوا هک یدرو هنلغوا كن رب ندنساا هحارف د نسهر زج سرق تالذکو

 یر هرز ح لوا نامز دعب یدرردا قلر اسکع اکا ہدتبرغ مانارا هداز كب
 كنرف هل- اب تو د صاوخو رایدلا نوتاص هپ هعطع لاوما ولکب دنو

(VF)(ل )  



(ONT) 

 یرو بودا عمجن ناخ هدکد لکه لوبناتسا توهیح یدل هاها هرزوا

 هدنراکدتا عاعسا نغادلوا مرهنم اه دوم ار زرابدکح لبه هن رازوکو دحا

 یداراشا بصف ی هقود نب نیطنط-ق نر ( لی ) هنیریو ملخ ین
 مان هقوف لترا نب تایائوب ن ( سروفیکن) ه رپ و لزع ید ینا ه دعب

 جوا رلیدلرا بص ییهسیک  N N WE Eیر تا هدع)ل یوروس

 یدلوا هاشداپ هل 9 و س> هداساکرب و حورح هسرزوا كنا ) سویسکلا)

 لئاوا تواوا یا تردو هنس ید زوئوا هدتاور رب و کا یر د ی دم

 یدر دتا تراغ یک نشد نقلخ لوبناتسا بوریو نذا هننرکسع هدنتنطاس

 ه دعا بورسوک هرزوا قموا یسهفالعو ىدا كنودنک هد هدامو اوکو

 تح هبت ر لاک هیاکحو العو یدعا تافاکم هلا ناسحاو م اعنا هةلخ
 هرکص رد شعا ا سرادم و 5 او هار 43 تواوا 0 رزوا مار او

 : ی ) ساب ولاق) یشادنرق 0 دحوا زوب سل هر و لاله هلا لحا ودنک

 تولوا م >اص مرکو 2 یدلوا هاشداب هنس قتلا یر کب سونيەوق

 2 7و اچ هد ردزاو یراکنچ لا یرلیلاها كيدنوو هکارف

 نراهررج ماسوصو س ودر یسهشن اط كيدنو هدننامز كنوبو ردشاوا
 توعیح هدیص هلایابنا صاوخنوکرب رد رلشلا ندنرللا كس هفناط مور

 ندهرابلواو یدروا ییودنک هليا اطخ هدکو دعا داره قءروا یرزمخرپ

 (لب ونام) یلغوا هنیرو كاله هدنخرات زوقط یمرکی زوبشب بوبلو تاج
 دارنوق یهاشداب هحارف ه دننامز كلوب ی دلوا هاشداب هنس نکس زوتوا

 لبوئامو هک هب راح هلا مالعا لها ه دم اش هلبا ES مظعرب

 هند دا وا توادع هدنرانیام امدع«یجد لوا یدابا بلط هربخذ 8

 3 قوج ندنرکسع مرجالف یدلیا لاسرا بوریدشراق جرک هنوا ءانب
 نادرک ور هن-یالو اناخ هلا لوصو مدع هت ولطم بوشود هکاله اخ

 بولوا ر ترس هب رم دص توادع رازراح نالوا هدنرلنایم هللا مورو یدلوا
 یبا مور ی دلبا لاس راو ریه رکسع هلبا راک رفاو هجنارف نازا دعب
 یی رایدلوا لصاو هش راب رق لوناتسسا بودا بی رخو تراغ نی راق
 E هک كمدآ قوح ندنراقدل وب بوروا شّآ هنشوراوو ارق کال واتسا

 یتنطاسو یدلوا شارف رسا ندلارمصیق لیونام سپ رایدتاریسا نیک و
 ھت رپ تولوا ناهرو یدلبا فک نداد یودنک بودا تغارف هالغوا

PE ۷27 DN E تی کج 

 یو یا یو یو توش یا TOP الت دژ تن فتا



(¥) 
 دنس نرد نوا ( نیط:طق) رول نم بودا تارو هلا یراتخا نسح

 تولوا لاله نیطنط تل ییوژ یسهحوزهدنسهتس یوا یدلواهاشداب

 هکس هفناط كاج ندکرت هدننامز كلوبو یدلوا درفت دنکام یس ودنک

 تیوب هنط:طسق بورک هد یراصن رربد قازق شدارف رانا اتنامز یف

 سارة هرکص بولوا فب رح یثاسقنو لوکارب نیط:طسق رایدعا راهظا

 هدعب یدلوا كاله ندنطاتاذ هدعب التم نامزرب هنن رام رھ رف ه دعا

 نیط:طسف تش (هرودوات ) یس ہرے كن وز هدزوعط یللا زوبر د
 هربدمو هلقاع یدلوا هاشداب یآ زوفطو هئسرب هدتاورو یایدیو هنس کا

 ندنض معسواالبا کاله ید ایننارو دونشخ ندودنکق اخ هلج بولوا

 بودا تغارف همدآر مان ( لّیاضم) یئطاس مدقم ندنک اله ردشلوا

 تهاف_سوتفخ راهظا بواوا فیرح هجوقرب یدروس تنطاس هتسرب
 كسونیناتسنوق هنرزوا هعفدرب بویلوا هرزوا بعاطا هودنکر کسع هلکعا

 اکارکسع نکل یدتبا 9 هسوکرپ مان سويس سودو یلغوا یسهحوع
 ی رو نم بودا عمه قلخ سد یدنوا مات یشیا بویعا تعاطا جد

 (سویک اسیا)نالرا هرزوارار 3 هدینو طس بولوایسبلاو لوطانآ هنبرب و علخ
 یا چواو هن سر هدتاوررو ترد رلیدتا بصن ناک سوئتءوق

 تحارتسا قاخ « دنت امز بواوا م دآ لدتعمو لق اع یدل وا هاش داب

 ه-ةعاصر هب ودنک بوقیح هراکش هلا یعابتا صاوخ نوک رلدتا

 ن (نیطتطسق) هن ر بولوا هدتلا شعلا زوترد یک اله یدتا تباصا

 هدننامز كلوب یدلوا هاشداب یآ یااو هنسید هدتاوررب و هنس قلا هقود

 تسخ كنودنک یبس راي دنیا بب رخو الینسا ادعا هتفارطا كنکلاع مور
 "لازرب « دلویناتساو ردثلوا کودتا عطق یتقازرا رکسع بواوا هرزوا

 هده ی دلوا لاله م دآ قوجو م دهنه هذا قوح بولوا اد هعطع
 سقنوردناو لب اه یرالغواو تیصو هنت روع کلام بوئسا هتس>

 هاشداب یآ یدب (اکودوا) هرو نم هدب یدتا كب رش یسویطتطسفو

 تغارف اکا قنطلسو ځوزت هغر حر مان (سونامور) سفت هرکص یدلوا

 هنف ط یوطانا « دنتقو رخاوا یدلوا هاشداب هنس ترد رو نح بوحلا

 هکنج هلبا مالسا لها نالوا ه ر زوا داهجو ارغ هنکلام فارطا بوک

 كمرو لام رادعلا مولعم هتسرهپ تواوا رسا هدنساتنا كنج یدلبا یدصت



( ۷۶ ) 

 هدتعاسم ییلاط هلا يا نالوا روک ذمو یدیا كلام ید هیایهعارک

 كجا ملخ پودیا عججت قاخ یرخا دعب رم یدبا فب رحرب یوق یت و

 قو هعسار یی رع نکل رلیدم هلوا رداق هنیشر هن نکیا رلْشعا دا رم

 هاشدان هنس جوا (نیط:طسف) یشادنرف نالوا یدهع یلو هدعب یدیا هل

 ۱ 9 او رها کل بولوا کیش كن ثادنرف جد امدقم یدلوا
 ۱۳ با ح نواتم هدق دلوا لقتسم کلم یدرشراق شرب
 ۳۱ ۵ راهطا بورو لارا یملووهل كلو دک ییهسیفر
 سو ام ندنتایح بو هت خو یداوا رفتم ندو-نک سان بولق ہلکا

 هر ودنک ید یب ییوزیرقو ضیوفت هسامور یداماد تطاس قعاوا

 رو صدا کس كر كد البم بولو لالهویهلیاطرسهرزوا كا كرش

 كنسهجوق یبوز هرو نمتروع یدلوا هنس شډ سورهکر ا نب (سنامور )
 هلا نالغوا نوکر یدروشیروک هغ اک بودا قشعت هالغوارب ندنصاوخ

 نالوا قوشعمو یدغوب هدنضوح ماج نس هجوق بودارارقو لوق
 2 ا هاشداب هن ر هدتشب ناسکس كی ینوغالفاب نب (لییانم)

 یادنرف بولوا البم هعرص لات هدنزو ره هلق تدم رد هنس نکس
 تواوا نابهر « دّتقو رخآ لاک یدلوا لوغشم هروءا ید سوئاوت
 ینآ یتروع هک یدیاراو لغوا یشادنرف نفرب كلا یدلوا لاله نداقسنسا

 ك ینآ تروع هرکص دنک اله كن سهحوق یدینعدا قالوغوآ

 قدم یدا ینافلق ن ( لب ام ) یمسا هکیدخا بصن ه دجوا ناسقط

 . یسهنود ساب ەي راوذرب هي ودنک یک کودیک هنشاب یا رد هنس ترد

 بویابا تهافس راه ظا ندمک قرح راب دعا ماش قلخ هلغلوا ضراع

 عم قلخ سپ یدتا دارم كع اؤد هب هر زج نیطنطسقتذ ینوز

 ندتنتطا-س بودبا قافنا هرکصو منه ندشیاوب یئآ تلود نایعا بودیا

 تفب یوز هروب نح هنب ریو ی هي هربنجرب بوکچ ليم هنپ رازوکو علخ ځد
 كيرش جد ییطنطسف تذ ہودواٹ یشادنرف زذ اکاو بصن ینیطنطسق
 صعب هنس چوا ( یب وز ) دن رات ید ناسفط كب مرجالف رلیدتنا

 ی وز تواوا ه رودوات هاشداب هکر دییک نکل یداوا یآ چوا هدتاور

 ناناو نم ه دنس هرب زج والدم ییسفل یب وز هرکص ردثلوا كي رش

 اکا ید یتنطاس هدعب ځوزت هپ هسیک مان سوخامونوم ن نیطنطسق



CN 

 كنسیربغ ندنرب هد ز وب ره كل راریسا ل وا س ویلساو یدل وا ص الخ
 یدردنوک ك رهدب بوریدشقاط هر یزروک لوا بوراقیج نی رازوک
 یداباب بو ر وکی رانا لی وش قجلوا لصاو بولک هللا تايه وب رانا
 لب روعد هنر و یدلوا كاله بولت وط یک ر وډ هدن ک داک هاشاب ییعع

 بودیا لقو التسا هنیرزوا كلا یاب یسهج وع هدعب یدک سنام و ر
 نالوا یرلهاکتخات بواک هنرزوا راغلب كلام سویلساو هدعب یدک هن رب

 هرکصتدک دلک هنرلتالو بوئدو یدلیا رب ہت ید ی رهش یرخوا

 عاتسا یغی دلوا لاله هرکصندتم وکح یآ شو هنس يکيا ینا روفسم

 یراکب راغلب هل هدنلوصو هپ هنردا بودا تکرح هندصق راغلب هلکعا

 توروتک نی رلحاتفم كنهعلق هراب شب ز وتوا یدو ین: رهش وقنرپ بولک
 كنابو یدلوا كلام هتکلام راغلب و مور هلی سویلساو رایدتیا عاست
 مارک ا هرلنا س وااو هدنراک دک هلا ولغ وا چ وا ځد هب رام یر وع

 لوخد هر هسک بوراو هیدنن | هدعب ید رب ورابیصثء رغا هنلغوا ر رهو

 ندنع وف هنردا بوئود هدیب یدابا ناسحا هعلخو تراز یع عو

 هنفیدلوا روصنم هدنآو ید ہک هنساسلک هیفوصانا بواوا لخاد هزویناتسا

 داو رخو ول هتسوب هرکصل دنس ھے راغلب و یدلنآ امو دو یدتا رکش

 بودا نایصع یک اح هژابا هدعب یدلبا تعاطا د یر هفناط م رسو

 رلیدتا كنج بوردنوک رکسع رادقمر سویلساو یداک هترزوا مور دالب
 نع“ د بولک سقتلاب سویلساو هرکص یداوا م ولعم بولغمو بلاغ نکل

 بورو نهرو یدر وجد عالق ضءب بواوابااط هحصیرلک احیدزوب

 هدندصققلا بوراو هنس هر رج هتیسم سویلساو هدعب یدل وا هطاصم
 كنردنکسا حر ات هکیدلوا لاله هدیکنا یرک زوترد بون هتسخ نکا

 قدمو کا شع یس یہا یسبد شع ك كدالیمو یللا زوبحوا كم

 مولطرب سویلساوو ردٌشلوا هنس قلا اعم هلا کنج یکبیشو یللا اللقتس

 وار دو یدردبا طظ هس انو تناها هرامکحو ۱! بولوا فی رح موشغو

 بواوا كو لب ید زاوا یلاخ ندننادحا را ه_اظم و رلتعدب وار د

 عج ردا عج نافدو نارخ یصحالو دمی ال یدیا لئام هلام حج

 كی زویترد « دنناسل رانا نالات هک ردشلوا غلاب هنالات ز ویکنا لام کودتا

 رهاوح هیاهدق و هتشا رک هد هرشط ردیک دموک هر نامش وب رد رائد



 )تا تی
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( ۰۷۲ ) 
 E او لصاو هر هبلق هلا تشو تچز را" نه ربد رق نر یی

 بذک ضحیزوس كسونافت سدنوق سب قوب یربخ ندنایصع لكنهدنول
 ۱ ؟یعاقش ثب هرکص یدلنا دارم كعا لذف هلغلوا رهاط ینیدلوا روزو

 ` کیا یدارم یدل وا افنکا هلبا ل رع ندنمصنم هل وا

 هو دنک ندفرط لی وه" یر هکیدلوا نیعتم ید ینیدلوا صوصخ
  هتسره هدنروص ٠ا الق لوا سویلساو هد ر یدیشلرو لام رفاو

 هلغماق یراتعاو جاتحا قاقوج هیودنک بولوا ناسآ كعا رفس هند
 ھاشدا لب رکتهدعب یدیشمر و دوجو هنس هاو طوقس ندنس هحرد

 سپ یدشا تیصو هنهاشدا هنطنطس3 یتکلم بول وا كاله دا و ال

 ترازو لوخ.د هنس اسلک مساق هدئاو ید راو هکننالس بوعلاق ی

 . ظفح ندنم وه راغاب ینارطا لوا ییدآ عشر ندنس ارعا بولا اعدو

 . هدناو یدتا طبض بوراو هلب رکن دالب هرک-ص یدقارب نوا تسارحو
 ما ظا هل اوحاو ید راو هنف رط سدق ندنا بوغار طفحصس رادسقهر
 نس هفت اط مور هک ات یدلآ ندنلا ماش ك ولم یسابارطو اهر بو ریو

 یهاشداب راغلب یر وتکن یسلاو یلبا مور هدد راهبعا روض: هدسدق

 لبغوا هلا لږ وع ید ز وب یر راغلب بوراو یدردنوک هرزوا لی و
 تالاع یسودنک سویلساو هرکص راد دلوا صالخ ها جوک ندرکر ع»لح

 یدلآ رلخالوو ررهش هح یلاثما بوکساو ندوو هیرق هرق بوراو هراغاب

 یتیدلوا یرلهاندب كراثک بولوا لخاد هنیدالب مور ید لس وع” داناو
 تودنا درب و دز مظعو مو" هن را رز وا یدل وا باتصرف نوک

 ك رکسع راغلب كجن ود ورک س ولساو یدلبا رسا ن راهدآ رفاو

 وص هلغلوا یرانکش وک یرالوصو هلحر هدنرانک رهنرب ببرف هي ودنک
 لوس بودا لتق مدآ ها یو یدصاب ن رکسع راغلب بوک ندندک

 هنفرط فیرش سدق سویلساو هرکص یدلو تاج هلا یشاب ودنک قحا

 ضعقن نوجا ی راکدتا تار یاقلا هب هماق مالسا لها تودک

 یدلک هلو اتسا هن - بودی مد ه ییسمعیانصو یفر.ظنت یاو یدلبا دمع

 نصح هرافدنخ نال وا ا یعالقرلنا یدنک هنر زوا راغلب هو

 ۱39و یدصب یرلنا تولو هج رد هلبا بی رقترب سویلساو یدیا راشعا
 هل وک هّیا یشابرب لی وم یدلا رسا كم شب نوا بو رق نب رلءدآ



( ۷۱ ) 

 رد زادراو هرکص بودا رارقو لوق هرزوا كعا ماقا هدنراش هدنروص

 دیعاوم دن رکسعو یدک ا ےس یاقوف اد راو بول وا بهاذ هنتمس

 هلا هيطع تیعج ل واو ید ر دتیا تعاطا بو ری و تلاع-ا هلا ااطع

 مانانقلز هن ررزوا رکسع رادقهرو یداک هیراک یزکد لوجاتسا توترو

 هنسوش زا لویناتسا بواکرانا یدانا لارا یو دا ربع ےس یک
 جوزت یشادنرف زق كنهاشداب سور امدقم هسیا سولساو رلیدلبا لوزن

 نلک لوا هکر یدیشءروتک دادما رفاو ند رانا هعفدوب ءانب هنکودعا

 یودنک ب و ز و یرکسع كن انعاز بوک یزک د هللا یدادما س ور

 یدتک هتکنح ك ز اد راو هلن یرکسع هرکص بودا بلص و یدلنا سا

 یت وچ رلبدلوا ناشی رپو قرفنیرکسع و یدتا لتف بوز وب یدینا
 ترصن هنوکو سویلساو رلبدلوا لوتتء ییک رسا یک بلوا صالخ

 لقتسم هدتنطاس بولوا د رفتم هدننآر قوا رفظمو ر وصنم هللا هیسج
 كمعا هلخادم هلیشر ندتکلم ر و-ا الصا هسویلساو مداخ کالم رظاو

 اتو لاطباو در یتماکحا عجو ساحو لزعین هدعب یدلنا هشت هرزوا

 یز ره رم نالوا هددس:؟و لاطبا كلذک ی فاقوا تندعظع هسنک کود
 كاله ندع هدا مداخ س ويلساو یدلبا دحا یلیداتف کو ك واو

 نایعا بوا وا صرف راغلب ل ولم هدتقر تكسویلساو رص وب ویداوا

 ک اح هدالب لوا هسوگ ترد مان لب وشو نوراهو ینومودواد ندنلود

 لالقتسا لے وعبولوا لوتم نوراهو یسوو كاله دواد هرکص رایدلوا

 هنکنج كزاد راو سویلساو یدبا فب رح رادغو لاتقو عیعتر یدلوب

 بولاص تراغ هن کلاع یلیا مورو یدلک بوا وب تصرف نکیا ل وغُسء
 هرکصتدک دربو هک هنکنح هلا زادراو سویلساو هرکصیدلا علق هکنرب

 نصح هرلعاط هحو را یدلک هراغلب تالاع بوود هنرزوا ل و ۱

 دارم كَعا حة ینا یدیا راو جد یرهعلق مظعمو نیتمر و یدیا راثعا

 یسویلساو هليا هعدخ سون افت سدلوق نال وا یسلاو یلبا مور هدک دتا

 هل رکسع ییهدنوبل یرکسع رس سویلساو ار ز یدایا فرمص ندع زعوب
 سدنرق رو نخ سب یدیشنکو رلبا ودنک بوغارب ورک ہد هبلف هلبا یغوج
 اا قالخ وید ىدا نایصع نوا هدنویا ر وب نم هس وبلساو سونافت
 قوح بواو تص رف نعد یدنود ورک بواوارارقب سویلساو هلکعا



(۷۰ ( 
 توئود ءد ردتا تعاطا یرلنآ هلبا یرال وا هرزوا نایصع یرلللاا

 یشاوط یس هلج ید روکر اب وک رومتهرادقرپ هدنب رق لوبناتسا نکر واک
 یر رروم* ردقوب هللا ناه“ کنج رابدتا مالعا یغبدلوا كسويلساو

 یدید ردهال هل عا تعاضا بوری و هفن  رحرارعء ند دال واو لها

 هرکبط بودیا طر.ع رابصا هر ر یکشج قلوا ی وع“ كس و, سا و ز زوسوب

 هدنناو ررپ و یللا سن امو ر نب ( سویلساو ) هدعب یدلبا ےب مس ناوک رب

 1 یدیا هدنشاب یہ رک: و تق و یدل وا هاش داب هتسس ید قرف

 سدر هروما رد تقو لوا یدا هدنس د نوا نیطنط_3 یسادنرف و

 ی هی با ma a ای

 یرکسعرس شان هللا مصب نولوا یدصتءسویلسا و مداخ هص اخ نابلع
 هدنقح كلا هاشداب سد یدلبا داسفا نشب زا دراو یسلاو ی وطانا نالوا
 جد لوا ید ردنوک ما هدشاب یسم هر وصح توشود هدص3 ءوس

 تقع نسا
 _ هبرحو جورخ ندتعاطا رادو ب وبا لاثتما اکا ساسحا رش عالع
 صوصع هرلهاشداب هدنراشو یدس ود هتساوعد تا تولوا كوسه

 تاعقدلا هن رزوا كا سویلساو مرج الق هک قوم رج یز رق نالوا

 ی رلکب نیق رافابمو رکبراد اریز یدم هدیا هبلغ نکل ید ردنوکر کسع
 ر ول نم لدابق صعب جد ندلاب یعنالوا مالسالهاورلب ع نال وایئارمصن و
 د زادراو ںواوا ر جاع سویلساو تقاعیدنارلشعا تناصاودادماهزاد راو

 یاقوف اد راو نالواسوصو یدشو د هفوخ ندنموعه دن رزوالویاتسا

  كمعسود هتسادوس تنطاسیدالواو یدنک بو تنابخیدباو قالطا

 یراح زادراو هلا نارڪڪ رکسک مظع ر بودا ناماو دېعهرزوا

 هلا دیم هج اهن یسکیا هدعت یدلوامواع» بولغ-و بلاغ هغ هرکصذدلادجو

 قارا كانخز هللاد دش جز ی راخ زاد راو رایدتبا كنج كياکب بوقیج
GELSیدلوا روس یسهعنو ل وتم یسههن توا وا م رهنم  

 فوسا هيس زادراو روفسمو یک بولود هتسالو اغاغو الاغ 3 وفادراو

  كنا نامز رب و یدلبا دادم ندنهاغداب و رارف هناح# ر ذآ هلیا یرکس
 سویلساو ارز ید-ابا رارف هلق ر مور هرکص بول وا رارقو هدنناب

 ۱ هدانا وب یدینعار هاش عمط هرزوا كعاوفعبور وشودهب هنمایروب نه

 ۱ ندنلا كس ویلساو بودا عجر رکسع مظعر هک. دلک تسار هیأق وف ادراو

AIFSا لد یکم بلکنا سد یدیشعا ت تع زع هرزوا ن دا ی  
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 ی دانا مارکا هنن رب ره بو درونک نیط:ط هللا س ولساو یرالغوا

 ددا رکسعرس اد نعییکیا بودا سالجا هرزوا ف هل هلا یدنکو

 یدلنامسا ییرله اشداب تو دا هلع هترزوا راغاب سور هدتتفو كناو

 هماذو هیفوصو وقاعص را تالو لوا ىدا تعزع هکعا نک هدنرلت الوو

 سور هدقدلوا لصاو هب یکشج ریخوب هصلک هن اشلابات ردیفارطا كرلناو
 نرلهاشداب هلغلوا هدزعراوج مز وق راغلب بوردلوکر بخ هنهاشدان

 هدلوبق رح یزوس ی ددزردیااحر نوح ا كمك هرکتکلع دن سو قالطا

 یدردنوک هنرارزوا لرلنا نی رح مانادراو یرکسعرمس E هلذءالوا عقاو

 ردق كیزویحوا بودا دادا ن دےورکناو راتاتیخد یه اشداب سور

 نرلهدآ قوجو هبلغ هرانا هلباربدت نس ادراو نکآ یدلیا ادیب جج
 ادراو رلب دا نصح هعالق یرافدلا ندراغلب بودنا رارف یس ہی یدرق

 بوک هپ لوط انا ندنفرط یکشج نکا هدنددص كعا هرصاحت یرلنا

 یهو باوج هب یراخمان ساق وف سودرامندک ولمدالوا نداروهظهدنا

 شاببواوا صالخ نکیا سوهدنس هاو هیساماروب نه یداک ماہ دنناب

 یود:ک یدزو یرو نم بوراو مالا بس>ادراو ید ا ںی ہر دلاق
 مظع مدیا هه یکی كاتتطاس هدعب یدروتک هب قش تودا ذخا

 یعالقیراقدلا نفس هد اطرا ذبو یدزو بوراو هرزوا سور هر ارکسع

 قالطا تولو لوک هدتم هلق السر نه اشداب رک ی دعا
 ند هسصام یسهعاق سرو یدلیادعو هرزوا كعا هاشداب هد الو هو

 یاب هلا تسد هان ید تا مهر س ىدا جاتحریم تواوا تارخ

 تو دنا ناکسا مدآ رادقمرب هدئاو ر دکعد یرهش یاب یدعا هست لو

 شط: رح بوراو یه اشداب سور هدانناوب یدلدا قاطاو م 6

 جد یرلنا بوراو کشم ا نصح هعالق صعب هدئلح اوس

 هنوا نغ امریاورتسب ارلیدعا ناب“ ا تبقاع یدربق مدآ قوچ ندسورو مجد
 یرو زەر هان سور یدکح لاندگنح بود اناماودهع هنرزوایرامک

 لایا ین ا قلخ ىدا لر اتما بونو د ید کش چرلیدتک هرات الو بوک

 رافلب بودنا زاصا نیدعو هدعبرلیدتا یساعودرهش رلن وک جاقرب بودا

 مطع 7 هدل ویناتساو یدتلیا لاس را هلال و لا مارک او زارعا ییاشدان

 ك زد-هلق چاق ر هدناوراذک هنف رط ی وطانا هرکص ب ودا ان هسنک

CN)لر  ) 
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 بويعا هدعاسم نکل یدلبا سالا نسا منع نډراوبع ین رها هن وط

 لامها بویمرو مدتسیا دادما ندنس نکردبا اج هللا سورکنا ن امدقم

 سدیدید مزوب ا نوا رس ردراو ملص هژرلنا م: یدع“ كدابا

 ه:ذرطودنف-ا یهاشدا سوری 7 رااندهداموب روفکت

 سور سد یدلنا س املا نس ا نق آ هن رزوا راغلب و لاسرا هليا كل .ےلبا

 روفگتوبو یدلاصرلا 1 اب كلام تاعف دلا بو دیالاتتما یهاشداب

داهبو میس تیاغ زب مخ یرلکدید
 5 1 .هننرزوا مال سالها تواوا نوعل» ر

 یا كلذ عم یداوب ماظن یلاوحا كنس هفناط مور هدنن امز یدیا البرپ
 تواوا نوعلم مولظو یدیاراو ی“ ط هلام بواوا له ارز یدرا وس

 ذخا هللا بیس یرج یلاوما ب او ی دردا ب اقع هلا مرج یتدا

 هلا هجا راسک ب رد نس ۵) ست تو تق وو یدردبا هرداصمو

 توتوا ط2 مظعرب هد امزو ی دردنا جج یر ها درج یک هدا

 یرلترص> ییاعتو ناھ“ قح هرکص یدال الیصحت لام قوح ندراکت>ا

 یاد رف قنطاس هکیدلوا ییهتنم اکا یرما ب ورو۔ دارم نسهلازا كلا

 تع رع هرزوا كعا مداخ یرلناو دیحا ییدالوا كسناموروصب وه هنورا

 ه:فرط یکشج نالوا یسلاو یوطانا هلغاوا راد ربخ و فو یرانا یدلبا

 3 یدیاراو توادع هدنرلدب هلباروفکت ارز یدلنا هژاف-سا ندا توردنوکرمخ

 یکشج لاح همه: ردو رھ یجد یسم وس یا كتر وع بواوا تیکدرملدرپ

 ّ هو ن دش اط هدش .رف وءةروخاو ی داک بولاق هلا یعارت منا مرح ضع!

 روصا هشت کش رهراب یلروصر ص هک وب ندٌشاط كاذک یتروص نالسرار

 : بوشباب هب ها نقراص یعاشا ندراودو یدلک هلا دیک دز ینیدن لوا

 N ینا تروع یدرک هنیارس كر وفکت بولکو رایدتیچوراقوب
 ی وداد بویمرپ و نامایدروئوک هلع نالوا بسم كروفکتویدلبا مارکا

 یایلاو هنس یتلا ( یکشمجونالا ) هدیتاا شفار زویحوا هنر بودا لتق

 301 لتق 2 یروفکت نس هدکد تسا كوک جات ندش رطب یدلوا
 ۲ یدءا قیرطب هدک دا نیع ود مدعا لفن ینا یکشمج ید ا هدعاسم

 ۲ سج یدد لا حارخا ند هرامالاراد یونافوش نالوا باس هداسفو

 بورردبک حااکا قی رطب هدعب یداللوب هب هرزجرپ یتروع بولوا یضار

 یا او
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 هدنرالوصو هروب نعلح تولاص نقا هبلح قارطا نعهدیدیاهدنرمصق نالوا
 جلسا یرلقدلوب هدرسصقهرفک بودنارارف هب هعلق هللا یعابتا هلودلا فیس

 بولا یعاتتغو روفکتو ربدسعا ابعلو تراف ی یشاومو باودو لاوماو

 كاله هدزوعط ىلا زویحوا ندنط م لس سنامور هدعب یدلک هلوناتسا

 نیط:طسق) هنیرو یدیشاوا التم ندعاج ترک ضرع لوا یدلوا

 كيرش هرلنا کد (وناف اث ) یرانا ب واوا یرالغوا مان ( سویلسا ) و

 ندقب رطب بولو عافترا ین اش كروفکت هدعب ردیآ شب یراتدم یدلوا
 جوزت جدی ونافاتهرو نهو رل دا تعب ۾ ودن ڪڪ قاخ و یدک جات

 یدیهدتیاور ر و نوا ( ساقوفروفکن )یدلبا نت هبمربزج نیرالغوا پودا
DEAهلا رکسع یل ولام یشادنرف هدنمهتس ادا بولوپ  

 حالو نکا یدتا عزت ندمالسا ؛یدنا بودا لاسرا هنس ەر رج هیلافص

 یدلک بونود روو مواعو یدلرق یزنکا كن رکسع بویلوب تاجو
 یشج نالوا بلا ندنفرط هدیلوطاناروغ کحنیعا یرلکد درونگت هدب

 نالوا فورع« ود قالو یرالغوا ناضعر ند هکارت هدنامزيکردعت

 ثدخ لوا ی دلیا طیلست هنب ررزوا مالسا لها هکلاع رواح هننراددایکیلک

 هنس یسنربا ی دلبا هلغ بو دنا هلئاعمو هیراخ هللا مالتسا لها بولک

 ها ER عیظعرب ن دنقناوطرافلبو نعداو مور یسیدنکر وهقم روم

 یلوتسم هعالق قوح ندنس هکلوا اکیلک بولک هنرزوا هیعالسا تا۶

 ا RES هدعز ید الشو هداه هر بولود هلعصار سقف هرکص یدلوا

 هرمصاح نیرهش سوسرط نود یشادنرفو نس هعلق انتسوم یسودنک

 تداهش ده شنابسقوحو یدلا هما شسلورو یاس ومر وةك: بودا

 نایتسا قعاوا لصاو هنسلاها سوس رط ربخوب رایدلوا ماکننریش هللا
 د ادمار ادقهر ن دنفرط رصم هحرکارل, دتا ملست یراصح بو دا

 یراکدید قتسدرونکنو و یدلوا ناکما هلوخد هلا قبرطرب نکل یدیشلک

 فارطا یل اما كرلن ویو هب رواق "هریزجو سربق هرز و نییصنواهر نوعلم
 لاصدا تمضم يتوج همالسا لها بوردنوک رارکسع هب هيم السا دال

 نکیا لوغشم هکنج هلا السا لها یسودنک امدقمو ( هللاطه» هیلع)ردنُعا

 مور دالب ید رونلوا قالطا كرت هرلنا تفو لوا هکیس هش اط سورکتآ

 نیرکسع سورگنابوردنوکربخ هنهاشداب راغاب روفگترابدتنا نا هشرزوا
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  هنبدصق قلا دنلا السا لها نسهر زج درکه لبان ةسرفاوو ی دلآ یل بدع

 . بولاصنقا هالو مور هک مررد ن یدلوا مهم یلاعت ها لب بوراو

 لوا هکرابدیام ور, رانا هکلب ردرالکدر اغلب راکرت ندیا هرصاح یلویناتسا

 ن دنکلاماپ وروآ بولافوج هرکص یدیغوب یرلعما صوصخترب « دنامز
 اش اتشهرکصردندرانآ نادغبو قالفاوراحرایدلو | نکا سد رار ی راک د نکب
 هلا رکنا هن رابآو ناسلدوخاب هکم یراقدلوا هقرفرهبو دا رمه

 هللا یرکسع كيطنط- بولوا نمکرت ما جد راغلب نکلرایدلوا فورعم

 بو دبا هرصاح ییهنردا یه اشدابراغلب یداوا عقاو كنج هدنیبرلنآ

 هرکص بواوا مزهنم هد مما یادتاو رلیدتا كاج هل ا مور حورشملاوتهر

 عوجر هنرلتالو بولوا مرهنم هنب ه دعب تراغ یور دالب ضویو هبلغ
 سورکناو راحت ن دنغاوط رت هدناامز نیط:طقوب هکر دو رمو رلبدتنا

 هرکصن دنیطتط-ةور درلشمرک هند دینارمصت یوق س ورو هناطیراکدید

 ۱۳۳ ٩ هاتشدا هتس نوا هدناورو جوا ( سونامور ) لخوا
  ضووفت هلة رب مان هقنرد ندنعابنا صاوخنروما یدیاهرزرا لاغتشا

 لاسرارکسعر هتسوایس هرزج .درک هقنردرو ى ید وها شرابسو

 ی دتا بصا رک عرش یناقوفروفکت یک اح یلوطانا هنب رارزوا كرلتاو

 ریا یدآ هجر ندننایعا رانا بودیا هبلغ مالسالها قوا كنج
 ربخ هرزوا كءغودورک هنبرکسعرس قعلوا لصاو هسنامورربخ وب رلیدحا
 .دنرکی السا لها مک ره هکب دينعسلازو- سر رمهیفارزیدردنوک

 ندبسلواروفکت سپ یدرار در واوا لوارصیف هسردبا عف دو عنه ندنس هر زج
 رفس هنیرزوا موردالب هلو دلا فیس ندنادجونب هدانناو یدنودور کک

 هک ی دیشلوا لصاو هپ هنشرخ بولآ عانغ ههنو تالو ر ادقمر بودا

 هلبارکسع ی هدنوبل یشادنرق نیل وا را دربخ سنامور ردیرلکدید هیساع
 بولود هلبا عانغهلودلا فیسیدتا طرضیزادننرد بوراو یدلبا لاسزا

 یدتا دادسا یعانع ینیدلاو یدرق نعدآ قوح بونا هلو نکردک

 صالخ هلبا مدآ رفن زویجوا قنا هلودلا فیس بولآ ید رسا ق وجو
 او روک ق مدو یداک هل ویناتسا بولود ن دلم لوا هدنویلو یدلوا

 هن رزوا هلودلا فیس ه دءلح اکا سنامور كجاک نون ود ند درک
 . هدنس هرمْفط كيلح لفاغ هلودلا فیس هدناوصو یدعا ما هرزوا كك



( ۰4۵ ) 

 هلا مالسا فرش بوراو هنفرط ینتکم یس اا كلا امدقم یدشا ج ورخ

 هءور تیالو ندناوب هبنیمرا نیطتطسف یلغوا بواوا توف « دعب فرشء
 هرکص یدللا تیت را هسک رفاو هي ودك ن دئس ا موربواوا لخاد

 رمصیق بولوا كنج نکل یدتا عازت هلیا مصرف بواک هنب رزوا لویتاتسا
 نالوا یسسرک كنکلم هجارف هرکص یدلوا لونقم هدنلا نیطذط-بق

 تئطاسو یدک جات بودا حورح هن رزوا كأ ید یکأح كن هسمور

 هن راهاشداب هننط:ط ی :رتک اح همور مدعم ندنآ ید شود هنساوعد

 توق لود ه.مورەدودلو| یس هنس قرق زویحوا یدررولوا هرزوا تعاطا

 دن رزوا رلنا نیط:طسق سد راب دا حورخ ندتعاطا كرلنا بو لوب

 رلیدلوا منیهنم یرکسع مور بودیا كنج ی دردنوک رارکسع نوعا كنج
 نوح لا ناو: بس دّصراعم رلنا نیطنطس# هدنرک دلک هل وناتسا توودو

 بولان: نقتنهاشدان هیمورهسونامروا للغوا نی ط:طسق و یدلبا نر هحل ص

 یسهفاط كنرف نازا دعبو یدلوا دععنم نرهاصم ةت شر رس هدنرل

 هلاعصو هس ضع! نب رت الو ساد:|بودابسک ناشو ردق مطعزورپ زور

 رلردا وا كالام هکلاع اتما كلاو هسدعلا تسو دماش لحاوسو دنسهرب آب

 یادم كروب نح رابدسلوا کالی ید هر ہنیط ط5 هدر زوٽلا صالارخاو

 هکر ردبا تیاکح یدلوا لاله ۵ دتلا ىلا زویحرا تولوا ةو سا ىلا

 ندنسەعدقدالبكڭمور نوم“ نالوا یرل سر كىس هقناط رااب هدننامز كوب

 هرصاحو ررد هرردا کا مويا هکر لبدلک هننرزوا یره بش رد 1و نالوا

 رکسع مظعرب هن رزوا رلنا ه دقدلوا لصاو هنط:طس یریخ > یراکدتا

 كنج دی دش یداراو یان كي یا نوا ° دنرلحا هکن دعا 3 سرا

 لتف مدآ قوحو رطبدلوا یلوتسم هرهش رارافاب و مرهنع مور دنا بواوا

 نوک قرف بواکهلوناتسا هدعب رایدتا بیرخت یرهش بولا رسا دلو

 هندودح ی + رفا هک هلیوش رابدتا تراغ ینانک او فارطاو ج

 ناک را دتک نیوت رد مچ ا غ تراش هپ هج راو
 یربسانالس»ك نوا ند دیسایعءافلخ لب لام كمالساا هلع یسعهکر ارد |

 تکو رلذ ۸ م السا له! تودنالاسرا هنهاشدااه ور امدقمر دشا بور و

 مالسا لها امدقمروب هرم .ةو ی دیش اقهدناب هسا ع ءافاح ور ندننامز

 لوا بورو ی ب یک انوا سد یدیشرافیحرساقو>بودیا نفاهنکلا«



 )ئ )

 ۱ هئس زوقط یس هنات هعفد لاح همهب یدا شلوا بهار لر ام « دننفو

 ردشلوا هداز اهد هدنتفرلوار ضصعبو
 هئس نرد نوآ ( لیقوت) یلغواهدعب

۲ 

 (لییاذح" ) یلغواریسفص هنبرب و لاله هدیکبا یمرکی زویکیا رد شقا حف
 یدلوا هلوغشم هروما ردت هل هلکنا یسانا یدلوا ه اشداب هنس نکس یمرکی

 یدلبا بهرت بودا تغارف نداد تروع بودا دا مم لتق یتسانا هرکص

 كلا هسک رب مات طارقب نبا ندنسسبلاها هب روعو ند هقلاس كول دالواهدعب

 . بولکتسسار هلا نیلتسم یارسا هدنلا اکا لاح یدتنا جورخ هنیرزوا
 . ین زویکیاو جورخ هنب رزوا كلا ( یبلقصلا لیسب ) هدعب یدلوا باب رفظ
 . هلفلوا هسلقص یسانا یدلوب ل القتسا هدکلم هن- س رکی و لتق هدنرد

 توشود هطاف هد هدامو یناهفصا زج د وا تا هب هبلاقص

  ردشءدیدلنا لاقتا هرهبلاةص ندنسهفناط مور كالم هدعب هدنرکذ لییانم
 ۱ ا لس ن (نویلا ) ىلغوا « دعب ردشعا نظ یلقص یرو نمو

 ناب رج هریشک بورح هدا یهاشداب راغاب هلکنا یداوا هاشداب هنس قلا

 . یرازج ضب مالسا لها هدننامز كلوب و یدلوا م رهنم هدن رکا بودا
 كاله هد زویحوا رد شا لاسرا رکسع هلا راک ر فاو هلا یرلغارفیسن
 . ندنضرم هلید بولوا یآ یکیاو هتسر ( سوردنکسالا )یشادنرق هنری و

 . یلیغوا یشادنرف هنب ر و كاله الوتعم یشان ن دن-هلخ -وس هداورر و

  یدردبا نتلاک و كنا قی رطب ارد هلفلوا یص یدک نوبلانبا( نیطنط-)
Skودنک هکلوا یر ید دابا طرش حاق رب هرودنک توتاوا سون امرا  

 | مدقم ندنرورح هنس یکیاو هیعا بلط كالم بویمک جان هسیکرب ن دن دالوا
 _ یدنکو هلوا رکذ هل هلا لولم ءایسا یرلسا كن دالواو یدنک

 یدیاراو یلغوا چ وا كناو هلبا سواج هرزوا تخت اعم هلا نیط:ط 5

 . ندصوصخوب یرالغواروآسب یدلباقیرطب هنری بودیا باتا یر كرتا
 . رایدنوط یسولامرا بودبا قافنا هلا نیط:ط قو بولوا رطاسا ریغم

 . ردقنوک قرف یرالغواویل هنس اساک مقاو هدهر زجر هدنرف لویناتسا یتاو
 ا 5 نکل رابدتا دارم لتق یا هرکص بولوا هلن هللا نیط:طسق
 ۱ ترمنح هدناو یدسبا ین ههیزجرو ذخا ځد نسکیا بونرد كباچ
 سش رودلا ن نیط:طسق هن رزوا كلا هدعب را داوا لاله هرزوا تمادتو



 ف

(or ( 

 ط.ض سوردت رول نع ی داوا( نویلا ) هدب ردو کودتا هرات

 مالسا لها یداوا نویلا رو نم هنر و لرع هلغلوا هرزوا لساکت هدکلام

 یدنا راشعا هاشداب هلکعا د-هعت ود مردیا عهد ندنرزوا نیرکسع

 كتر نوک یییدنلوا تعب هدزب نیدیلو توروس تطاس هنس قلا یمرکب

 هنسر یمرکب ( نیطنطسق ) هب رب بولوا كاله هدنسهنس یعجوا یمرکیزوت

 قرفزو كلر ردشلوا ضرهنم هدنتفو كلا ه وما تاود یدلوا هاشدأت

 زوب بواوا هاشداب هنس زوءطنوا ( نویلا) هنر بولوا كاله هدنسکیا

 د هاکناو ( یھر) یروع هنن رب و لاله هدنتف رزلح یدهع هدح وا شا

 رلیدلوا هاشداپ هنس یکیا یرکب نیط:طسق یلغوا كحوک كروب ص

 هکاءریبدت تروعلوا هدنلئاوا دیشرو هدنتقو یداهو هدنمانا هی كن دهم

 در سد رلب دشوزوب هللا درشرو ید وہ نالغوا هرکص تواوا هک او

 هنن بوکج ليم هش رزوک کلا یسانا مرحالف یدزوب بولک هنرزوا كلا

 هرکصا دنا بول وا هاشداب هنس شد الفم هدعب یدلوا لاد شر

 یآ یدیو هنس یدیو یدلا ندنلا كلا قنطا س قاربتسا ن (روفکن )

 س هقناط مور لد هتفو لوا یدلبا دهع یو نلغوا بوروس تنطاس

 یني رالاهص مور كولم امدقو یدرغوب یعیدلوا شوا هلوععوب « دنرلنس

 رهسزاب همان هر رپ راهاشداب ناک امدقمو ید-عا سارتوب یدراردا سارت

 بودا عفر یناونع لوا روەكتیدرارازاو د هن الف ندن الف یهاشداپ یراصن

 مور ىجا لکد یه اشداب كناراصت لج نا ی دزا ويد یهاشداب مور

 هنس هفناط برع یوق مور ها هتفو لواو یدرد مهاشداب كن دناط

 قلوا یسهب راج كنهراس رجاه ید زرید یرالوق هراس نعپ یسوبقراس

 كنج هلس هغاط ناجرب هرکص یدابا یهن ند ربعتوب یرلنا روفکت هلیبسح
 ( قارتا ) یلغوا کودتا دهعیلو هنن ر و لاله هدکنح لوا بودا

 یلغوا كقارمتسا هدتاوررو یلغوا یس هحوع كروفکن هدعب یآ یا
 اهد یننامز یک ردرصاعم هللا نیما یدلوا هنس یا ( لام ) نالوا
 كلا( نویلا) نالوا فورعم ود قیرطب لاح همهب رد-ذعا تیاور هدابز

 هنس یدب یئدم هرکصن دبلغت هنکلم تدمر و سحو ذخاو موعه هترزوا

 لنسقو موج هنن رزوا كلا ییاحصاو عابنا تایانه ر دشاوا یآ چ واو

 نویلهرکر بد رایصعب رب دا هاشداب هت تودنا صالخ ندسح ییاحو



(o1 ( 

 1 ک یانوا هلدره یلغوا.تنروع لوا ةر و ی دنا میس بود ر د
 ِ عمجت تلود یاهظع هرکص یدلوا هاشداب هنس کیا تولوارصیق لقره

 3 كنساابونرو كنا نوجایسارج كردغ یراکدتا هلوتعم یسادنرق بودبا

 روت مو رلیدلدا ین هب هرب زجر, هلا یرلعابتا ید نسگبا ب و-سک نل بد

 . یدلوب ع وقو عاجا هدغاب ند نعل سدوهنس ىلا هدننامز كنیط:طق

 فیزتو در نب رحر مان یئار دنکسالا سر وف ه دسلح لوا هفقاسا
 . یدبا شا تففاوم هب هبئور امو تفل ام هنس هقناط هیاکلم هکرل دتا
 ۰ هدعاورروشبنوا (نیط:طف نر اطسق) هرکصزدنیفن كن هلقرهروب مو
  ینهدئلوا رکذ هدالاب هکردروک ذم هدچتمیداوا هاش داب هنس ید یمرکب

 1 هدماج یسلاها هریرج بود ارارف هب هبل افصامرهنم ندءالسالهاهرزوآ

 هاش داب هنس ترد ( لئره ) و دادن رق هدعب ر دوب یراق دغوب

 | هدنسب دب شع زوب زوقط كن ر دنکسا برات و زوقط قرق كرم" بواوا
 هاش داب هس جوانوا ( اطسق نب نیطتطسق ) یلضوایشادنةه ریو اله

 ردشاوا is لد هاناوا کاللادہع ك دنرخاوا هر واعم تلود یامز یدلوا °

 ی دلوا هاش داب هنس زودط ( نایطسا ) نالوا فورعم و دمرحا هد عد

 بودیا ملخورایدسک ناروب بودیا ج ورخ هنب رزوا كنا یسهشاطمورهرکص

 دادتسا ن دناو اهلا هنهاش دایزر> بودا رارف هدعب رادع | نت ههر زجر

 ١ لاتا 3 الو ناجر ن دنا بویل وا عفاو هداوبق رج یس اجر نکل یدتا

 1 0 7 ىنطاس هرکص تولوا هاش داب هة س چوآ ( ساطوا ) هدعب یدلبا

 1 یدب 8 ) نالوا فورعء ود یس وسر ط هدد ی داوا بهار بودا

 ۱۳ ۱ 4 دن رزوا لا هلیس هاط نار نانیطسا یداوا هاشداب هنس
 ٠ یروپ نم بولوا بار هط نانیطسا هرکصا دنا رج هرثک بورح ارا

 هرزوا كمرو جارخ هنهاشداب ناجرب نکل یدلوا هاشداب هن یدنکو علخ

 لتف مدآ قوچ ندنسس هفناط مور نوا صوصخویو یدینع| دهعت
 قم یا هد هات ةعفدرلب دعا لستف بودیاولغ هخرزوا تق ام یدلبا

 کا نوا كب كر دنکساو ترد ناسکس كنرعه یاله رد_ثاوا هنس

 هاتف هد امز یدلوا سوفلیف ن (ساطسق ) هدعب ردثلوا ه دنس همس

 ود یترا ی دلوا هنسرب ( سورد ) هدءب را دعا ین یتا بواوا اد

 ۱ تكکللا دبع نی هلسعو رد رصاعم هلا تالل ادع نی كا جد و ردقورعم



( ۰۰۱ ) 

 هد هر و زح دتسو رلب دلبا ذخا ن دکنرف یدا یب هروک ذم دالب و رل.داک

 تاناوی>و هشال قاخ بودا روهظ ےظع طعفرب هدنرانیب یس اط مور

 رای دتبا حح” یسد قلا تیپ رام هدنس هنس یجب و راب لکا تیرا رد
 بولآ جد نس هری زج سودرو رصعو هپ ردنکسا هرکصند هنس چواو
 د وخان یعکیا ن واورلید- | حف ید یتا بولوا لصاو هاو دةلخات
 هر هن دم ند هکم )سو هيل هنا یلص هها لوس ر و دنس هس یعب نوا

 زو زوفط هرز وا یلوق دب وم کاله كن ردنکسا جرات هکر لبدت | ترش

 لر وب نح را هرزوا یعیدنلوا طاشسا ندلماک رتا ناو یدرد زوتوا

 یانو ز وت واز وتلا نداسع دالیم ب ولوا یسکیا یرکی ز وب ز وقط
 شع زویشبك تردندششرفآ راتو یکيا ناسکس زویجوا كب ندامور

 چ هدنس هنس یعشب نوا كننطلس لق رهو یدیشعا ر ورم هنس ترد

 هنو یدلیا مسا ییهسیک هعنو حف ییارسک فندم بودیا رفس هتیززوا
 نصت كع م رج هدنس هنس ید نواو یدلبا ع وجر هتناکم بوود

 ندنرول ب ور وط هلب وا هجګ راو هنار زح ندلوا نیرمشتب ول وا فسکنم
 رایداا ندنلا تالق رهوب نکل ا٤ ماش لاب مالسا لهاو یدروخ روک یشزا

 هب ردن_کساو ماشو سدق و رصع یراقدلا ند ودنک كم لق ره ویو

 هلوپناتسا بود صالنعسا ییلصو یدلا هب و رک نکلاغ س ودرو

 هرکصا دگنح ردق هنس قلا رانو یدلبا لاس را هام و ر هد عب یدروتک

 كتر ید لقرهو كاله ندللا ه ورش یلغوازورپ یالارخآ ردوا

 قرفزو ز ودط كن ردنکسا  راتو هدنسم رک هدتاو ر ر و تردنوا

 زوعط ( نیطنطسق ) یلغزا یشادنرف دوخا یلغوا هغ رپ و كاله «دنزکس

 یراوصهدنتو هلع هللا حر ناعع ترضح> یدلوا هاشدابیاز وفطو هنس

 دیلاتصبولو | مرهنم ندنیلسءوردش باغ هنب رزوانیطنط ق ویس هفناط

 یاراصن تعا نس ب ودا عمج یراصت و یدتا رارف هنس هری زج

 e قوح ار زرلدحا عینشا و نعط هر و مو د دا اقا

 لتق هللا یعابا صاوخ بو وق هماجر ینا هرعص یدیشم رد رق

 ندیکت رف ه رک- ص ردل وقم ند رگ راوت مز نانلوا ر کحذو رایدلبا

 تواوا هاشداب یا ترد نبط:ط 3 ن لقرهو هکمدروک هدراترب جرم

 هروب نم نوګا قلوا هاشد اب یلغوا یدک ارام یسانا کوا هرکص

( ۷۱( )8( 
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 ځوزت نزد هبقب ر وم رو نم نالوا کوب ند هلجج كنب رل رکسع رس
 یری ( قیروم ) رو نم هدیکی ناسکس زوب رکس بودا دع یلو یناو
 شّلا هتسره بولوا مدآ هق دصلا شكو هربا نسح یدلوا هاشداب هدس
 كنتنطلسو یدررذا تمدخ سفللاب یتروعو ود: ا ای هرارفف هعفد
 كب ز و ترد بول وا ه دیدشءاب ورب ه د هن طا طب مدفس هت درد

Eمان نورام ندنسلاها اح هدشفو كلا هنو یدل وا لاله مدآ  

 : aT هنورام نداراص هک یدش نا روهط مدار رب

 د شل وا بهاذ هسوک مدقم ند ودنک هبهذم ی ودتا

 ۲ لوا صید قد روم وو یدتا عاب "ا مدآ ق ووح کا هدنرابد

 هدالاب مصیق یدلیا اعلا اکا بولوا مین ندندب وج مار زورپ یارمک
 ۳ بود اد ادعا هلا ر s_ رفاوو خب یک رح یزقاکا هرزوا یعیدنلوا ر 5

 37 ,یزکسع بروم هدنراقدلوا هلاصم مو رو مت یدرب و هيلا ییکلم هن

Eبهبودی حورخ هڭ رزوا لزآ دنح ءاہطع ۳ ةاز را  

 . هدر هدنتروص یہا د یتا یلخ رکسع یدتیا رارف هیانو دعلخ یی و٥

 و مان ( ساقوف ) هن رب و لتق هدنخرات کیا ز وب ز وفط بواوب

 ۳ یدیا لکد ندک و لم نادناخ ردوا هنس نکس قدم راب دتا هاشداب

 هزی و رپ خو یدعا لتق بواارا یعابتاو نیدالوا كن قب ر وع يلوا
 . سدقورسصعو ماشو ید ردنوک رکسع بول وا لابضغ قححاوا لصاو

 3 ۱ رو مو ییقلآ ة مدآ قوح نداراصت بولا ندنلا ك. ور ن .کلاع

 1 دمور ءایظع و رابدتا ءرسصاح یوبناتسابووق هنیرزوا دوو
 هنسلاها هن طط هدنس انا هرمنا هکیدا راو A رب مان ل3 ره
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 رد هدي

 یاهم ځد هدناب عقد ندنرارز وا یرامو یدررو رو کءرخذ
 لقره س یداراشعا تبع کا یسهفناط م ور هلکعا روهظ یس هلرح

 | هکعا ج ورخ هنبرز وا بودیا رک ذ نیعینص هوس ل رصیق س اق وف رانا
 . لتف یساقوف بودا ول قاخ هدنح رات نوا زوب زوقط ءان هنک و دا ارغا

 . هدزوا حو رشم هجو ( لق ره ) رلیدتا بص مصیق یروبم هنری و
 3 زونوا هدتاو ر رب و ز وءط یم رکب هدتاو ر رب و شا یر کب تولوا ہا دا;

 ید ردنوک ی هلبا هم نوح ا ص هدنس هنس ادعا بواوا هاش داب هتسر

eهن را راز وا ه راسیقو صج و هیمافو هیک اطا ب وم رو اضر  



( ۰۰۱ ) 
 اوزنا رک هشوک كد هنک اله هدناو رارف هب لوب ران هدکدایادارم كا ذخا
 بواوا ص هل راکنرف یدبا هاشداپ لقاعرب سوناب نیتسوج كالذمم یدلوا

 ردا ر وظ هب رغ روما هدنم ااو یدریو هرلنآ نمر كش الو ابلاغ

 تبقاع یدابا كنج بودا ر وهظ E N هدنز وب لوک هل جزا

 هدعب بواوا لاله هدنرد شع زو نکس هدلوفر و شب ا س

 هاشداب هنس ج وا ن وا ( سونا نیطس وب ) یصج وا یلغ وا یشادنرف نق
 هدنس هنس یبهکیا كنکلم یدیارصاعم هناو رشون یارس ک بژاوا

 راداپ هتسرب بودیا روهظ مرططم رانر ندنفرط یاس بطةهدنزوب لوک

 قاوکارقرب هلاع نکد در ههک ندنتعاس یج ز وعط كل زدن وکو یدلوا

 را زوت یک لوک ندنز وب لوک و ید نم هر وک یش رب هسوکر بوک وچ
 شف بوغا زا رار ویل هدنس هس یوا كل ر ونه هنو ید ر ولوکود

 یدلوا ثداح ید هيطع ءا و و هوظع *هلزاز ر و یدلوا یکزایرانوک
 تولوا اد كرد ا هدنفرط برغعهدنز وب ل وک هدنس هنس ی دردو

 یدلک هغلآن رهشارادناورشونهدنس هنس ىج ر کسو یدلوارارقر لس نوت

 توآوا الف هض مھر نکل یدنلرضاح هرزوا قهراو هش رزوا كلارص و

 دن هرکص یداوا ف رط ر تع رعبولوا یراط تەخ هللعع ندض رعلوا

 هکی دل وا تعج ندسو رابیط یریز و و یدلل وا عفد بونا وا هل ه٥

 لادا هرابنا وب كلم هرکصندنا هرزوا یعز ایکح ناو یدیا ندرلبن او
 هر وک ذم س وب رابیط و یدیا شا قبس ت راشا هد الاب ےک هتنآیدلیق

 کس شع ز و نکس سونا نيطس وب رص ۵ رکصت د_يلسا یتلتطاس 1

 ( سون رابط ) ر ول هی رو لاله هدید A زول زکس هدتاورر و

 هلا ناو رش ون بواوا هاش دان هنس یدب هدتاورر و AE هنس ج وا

 یداراویی» هبت ملاک هغعا وبا ردرلشع الاسرارا هی ده هن ر رب بوشل همان

 سورامیطس رایدتبا رفس هنبعلا سآررام هدنتقو كلا هکر دایکح نا
 بودیا لاسرا یتسهقراطبلا سر مات قب روم هنیراز ز وا كرانا صیق
 س و رابیط .د-.ءب یدلیق م رھن یرل-مک و تاقالم هد ر وب نم لع

 شعو رایدور و هتنرزوا مت بواوا لصنم هب ی روم هللا یرکسع د
 سو یدلنا ناکا هدنسهز رح سد رف نارتسا لاوا تو ا9عا کس
 هدنتفو ارخاوا یدلوا ضراعهددش ءا ور و ریطع "هل زا زر هد هرو نه



( ۰۰۸ ) 
 هرکصاددنسرب و یدل رق رفاو قاخو یدغا را را كرد تواوا قوعص

 یجد ردنوآ كنئطلس هو یدتا روهط شاک بدرظرب هدنزوب كوك

 نسلاها بودا حو رفس هننرزوا هیک اطنا دابق ن یریمک هدنس هنم

 ناو اش ی هدنآ هرلناو ناکسا هدلباب ب ورو وکو یدتا رسا

 ىدكلتا جف جد نر رهش بلحوارادو هقر و هبءافو ید و دیک اطنا

 رلیدنا لوُسم هکنح هلا هرلاعص ناک هننرزوا همور یس هفناط مور هدانناوب

 ردا ی هنسیکیاو ناثع فطع هننرزوا رام بودا ماع نرلڈوا هلرلنا

 هدر ص هاچ ف بولوا مطع ط2 هدنراتال و قرشمو رل دعا كنج ی

 نواو رلیدلشاپ A روس هلا ه هود و کشا ن رالرا ق ا 3 روش یداریو

 هدي طاس رخاوا رایدلوا و مع هلا مو ر هدنس ےس یج ا

 نوک نرل ذو نوک ی شب یر کب لالوانوت اک یدالیمدبع هنقاسا ها

 طوف یدلبا تعاطا یس هلج یدزا را رما هرزوا كا نوک یا تنینات
 مات ینایل وب هدانا ویو رلب-]ق هرژوا ی ۴ هعدق تداع بوبا لاثتما نعرآ

  بت ت ۰" “ بولوا اجور ڭفیطا ره وجر قول غ عیسهدسج هک دعا روهظ هسیک

 ىدا لا یخ رب نو روک لوا یدل وا توف و ید لوا باص هقرةحلاب
 لئاوا س وات نیتسوح ر ول نم هکردا تاو ر راض ردشعا مکح ويد

 هر ند هیشاوط بولوا ی رک ہم هر 2 یدا یابوحزوک وط یا

Nسو راتسانا یدیآ راو یناوارف لام كمدآ یودتا تمدح یدللا ب  

 ہللا یت وف لام ید لوا ید رب و لام رذاو کا مدآ لوا قسعلو | كاله

 TO E شا هکر رد تاور هنو یدلوا رےہ تولک ورانا

 7 سوی داسا: ی عسا ر یدار او ۳ ع رس کیا كناو رد وب ندا ات

 = ارمصیق رابدیا لهدآر ی سران ی ےس هات رو

 امو هبلغهرامگسوب راساب یدرب و ماظن هن ر وعاو هلع هنسا دعا هل بس

 تعاطا هرصیف ید ی همن رفاو یدلبا تسارح و ظفح نکاام ماش عي

 هک اب یرانآ بودنا هبل غ هتسهفناط هیت وغ هدایل اعا سبس رانو یدریدتا
 لاوز نتلود ام و ر هک يیا و لصااو ىدا جارخا ندنلاع لوا

 یسویراسلب مصیق هدنسهلباقم تمدخوب رلیدتا یخ یکیا شقوط زوب
 توکح ليم هنن راز وک هرکصندکدتا هرداصم نلاوما هل اب بوتوط

 یدیسیسرات ید روال: د هدن روقاسلکهرزوالاحلوانامزر یدرب ویلاص
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) ۵0۷ ( 
 هزودنگ تودنانایصع هب ییاسدوهب هدسابانهد قو رخاوا یدلواهاشداب

 نورد وکرکسعنویتز رابدرقمدآ رفاو نداراصاو رد بصز هاشداب رب

 (ساط.نا )هني رر بولو لالههدزوقطزوب رکسیخد یدنک یدر.دربقیرلنا
 رفاو نکرازق تل ردشع | اول یزو یداوا هاشداب هنس ید رکی

 ضع جد هلکنا یدلاق لد ه دک دتا او or بو-ا و لام

 یودن ک یرلفحوح بتکم هدنکلم ادعا .د ی ک یا ا رەد

 كلاراصن للم ادعام ند هب وعدو ی دعا لتقف موصع« قوح هلا یرلعا وعه

 لها نکلیدشیا دا عقهریدلاق نب رالوق (انلجا نم تیلص كلا ) ۰ دنراتاواص

 ندسوه لوا سد یدزاب هلوا ادب هثتفرب بوشود هب ارطضا هنط: ط3

 قوس ها داود میظعوب سونا لاعا دقو ك زو شو یو و

 هقرح تآ حر, سولةدرپ سدهنء سپ یدلبا بی رختو تراغ ناحاوس
 تواوا سکعنم ندا یعاعش كسعو یدخا عضو هش رزوا دور بوزود

 هب دیلچج بوبا تآرمرب یکے لا امد»یخد میکحوب یدقاب ییهمانود نوتب
 ساطذا موق صیدیاشعا قارحانسهعان ود دارانامور هدنرلکدتادصق

 (سوناب نیطسوب ) هنر بولوا اله ند هتعاصهدشلا زوتوا زود زکس

 هدنننطاسرخاوا یدلیالتق مدآ قوح ند هی وعل بولوا ءاشداب هنس ید

 هي وص مدآ قوچ ندحور بودیا كنج هدنراک یغامریا تارف مو مور
 یداوارارق ر هنس قلا بودا ادا او طعف هدنکاس رخاوا یداوا قرغ

 ضبو زوقط یرکب ( سون اب نیط-وب ) كچوک یلغوا یشادنرقزق ۰ دعب
 تباور جد هنس کس زوئوا یداوا هاشداپ هنس روقط زوئوا هدعاور

 هدنتفو كرو نم هو رد سا ان هی هسنکر هداهز هدننامز ردششلوا

 لوا هکر دشلوا عقاو عاقج ا هدن ابن د را عب سد و هنس ی هد هنطاطسق
 باکتراهدایند مدآ نب حاورا رزرلردتبادریباح رذآ نالوا ینقس| حی تهد ساع

 زود رردیا سان هت اناویح نادا ن وا یسارج كن اٿس ی راک دا
 یدل وا ادپ را هلتف هدتس دن اکلم هلا هب وع! هد مم دالب و ید ردنا

 یداآ ق وج نداراصن بولاق هغانا راب د و هدلیلخ لجو هدسدقو

 هنسو یک ا صز وقط كرون ر هکر ایک نا ربدتنا لتق
 یاخ یحیدروخررک یشقحا ز زار ندنروئو یدلاق فسکنءهبوایایکیاو

 اعشق ورد اصل وا لئازیدا مولا دع! یدلوا تیا ضرعرب سس



1 ) ۱۵٩ ( 

 ۲ لن هق رد یراک د دەب روطد نداراص قرق رون یدنا شعارودص

 یدلوا نکاس هدش الو مجا بوراو هرمصع دیعص هدقدنوا نن ردراسر

 . لوخد مدآ قوج هنبهذم كلا هرکی یداوا لاله هد هبرقر مال ملتس ءدناو

 یپهذم كلا هدعد رل,دلبا راکنح هلرا لوا هرزوا تقلا هاو دنک بودنا

 ۳۲ نا رطمنالوا قدرطد نیدصذ اش اس هش لر توت وا شومارف نامژرب

 هدنراتقو نوما روط-: هدلحنو لام ینات سرش هک رد رغ یدلبا احا

 کا كنة یک یربغر بولوا درفتمو دنک دزوسوب ردبا رکذ هرزوا قلوا
  دوظع هللزرب هدل وبن اتسا هدنس هنس کج وا كنکلمو ردمولعءان یقفاوم

 هتسهرشط كره ش سان مجو یدلوا مدهنم و انب قوچ بو دیاروهظ
 یاب فمالساا هلع یک یعلنادمعم یاشحو هدننامزو رل دعا رارذ

 ۲ لاله «دیکناشع زویدب نکیا هدنشاب یللا سود روب نح یدشلوب ه دصج

 سود چوک یدلوا هاشداب هنس یتا ( سونایق رع) هرب بولوا

  aمهتم هرزوا كْعا انز هلکنا ید امدع» یدسابا حب وزت ابدی 

 ع وقو سدوهنس یجثدرد هدنرهش انودقلخ هدنسهنس ی ا كنتنطاس
 ب فقسا زوتوازوتلا هدعاوررو فتسا زوتوا زویحوا هدسلح لوا یدلوب
 . هدنیعج و ورددلیاقاقتاو ع اعجا هنمیلع وزرا یا رطب هنطنطیق

 و زود هرکص رلد2 | تل هراراصت فلاوطر i یس هفناط هوععل

 هاشدان , هنس قلا نوا ( نوبل ) و هترب بولوا لاله سونابق ره هدزکس

 فسخ رب قوح تولوا ریس هل نازرب هد هکاطا هدنس هنسادتا یدلوا

  قرمذمو یدنروک ژزیداب بواوا فوسک دنس هنس یجتزوتطویدلوا
 كول رابدعا بب رخت یدهآ راممو یدلوا السغو طعت میظع ه دنراید

 لهع لو مدعم ندنک اله تولوا هد:ګرات ترد نا سقط زود, یک اله

 7 تقولوا رد !يکح نا یدلوا هاشداب هتسر ( نوبل) یلغوا یزد کودتا

 کا ا نوي ز كالاب بودا هعدخ کا یسانا هلغلوا هدنخا قلا زونه نالغوا

 . یدید هلا سا لا یکحانو سا> | هرزوا ی بودیا مار کک

 ۱ ندمک نامز قوحو یدتا یک یودید تش اا توئادلا قحوح

 رلیدشود هبر هرزوا عا لتف ی وا یتا قلخ ی دلوا هلاله نونل هتسخ

 1 هدر بولوا بهذلا ی وعد یدلواهتس ش د نوا ( نوش ز ) هدب

 ,aS بواوا لاله نالغوا هرکص یدعا ےلست هناغواو لر یتنطاس



 ( هو۰ )

 سویطرااو ن ) سو اطللاو ( و دعا ید اب N هدنجا ا هلبایعانآ

 روباش یهاش دا چ هدنس هنس ادعا كتنطاس یدلوا هاش داب هنس جوا

 هللا دبطء یسانعم یدلوا هایش دان (سود ) لو هدو ردشلوا لاله

 ییکیا هد نط: طو هدنتفو تا ردذعا تموکح هرس زوهطنوا ردکعد

 یللازو e دساڪګوا یداو عوفو تعج نوعا ندمآ نعل سدوهنس

 هیکاطتاو هر ردنکسا رلیدتا ع ارشاو سا ودقم تواوا جو فسا

 نالوا یسسرک قارطدرا دب ا سطاح هدنا ید یراق رطب س دع)ا تاو

 هرردنکسا یسک ردکن راوح سرطد هک رد هصور یسلر ردرد رلتالو

 هنطاطق یسعجواردکسق منالوایمیرب ند هعدرا لیجانا با اهکرد

 هدنس هنس ی رکس كروب نوردک رطب یخ د لوا هک رد هیک اطنایسبج درد

 زوقط زوی> وا هر زوا یب داوا نط ا ء رک نآر فهک باما

 زوکیا اس رفت تاوخ تدمهرزوا یگز یراصنرل,دنابوا ندنروخ واكلهنس

 راب دروک یرلنا ب وراو هليا یراساپاپ و یراشیشکه لاب سود رد هنس قرف
 را دلوا توف هدنرارپ ف هک بادکا هدنرلک د: کک بوئودو راب دشالبوسو
 سدوهتس کا وام نار دکودتا کد تالماکلا تحاص قسنو
 كرلسودورد هرزوا قلوا هدننامز فصا سود یمکیا فهک ب او اروھظو

 جوانوا ) سوذاقرا ( هدیعا ر دشعارکذ ود سوسو ډ واٹ ید ییسکا

 روهطنالعوا کر هدا یراصن هدنسهتسا دا كلو یدلوآهاشدان هیس

 هب دنطنط 3 بو دیار سف یلیجتا ىدا بهذلارغ و انحوب یعسا هکیدتا
 ی“ ہدلاو لر صیف بو دنا ہسح اک ارلڈشک و رل ابار اس ید لوا بصذ قد رطب

 ندنس هبت رم یتالغواو تیعج دقع هدن رهش انودقلخ بودا كیرك

 هلا ى هغر واضر تو دا تعج قلخ نکل رلیدتا ق هر هر زجر و طاقعا

 بونلوا ین هر هر ر>ح لوا دن نامزدعب رل دتر وتک هن ندنفوخ یودح ۳

 رلف رط نوتلا ییراکک هدنرويح ۵ےس جوازووا ندننومو یدلوا لاله هالا

 هدزونوازویدب یدسوبد اقرارلیدتاظفح هدلویناتسا اکربت توروتک هدنگا 1

 یدلوا هاشداپ هنس کیا قرق ( سو دی ) كحوک هنر تولوا كاله

 عقاو سدوهنم یعچوا هدنرهش سفا هدنس هنس یجترب یمرکی كنئتطاس

 نالوا ید رطب ل ويت اتسا تواوا عج فسا زویکنا ھا لا یدلوا

 لوق فلاخم هترابه ذم ندنا ارز راب دتا نن بو دا هتذا یسروطست



(oof ( 

 قیسصا ید لوا بو دیاعیشا لد هینیصا ناروا ڈی داوا مزاع هنیراد مورو

 لوا تو دا لفن هرگب راد ن“ ا مور نالوا هدنشاو ی دلشغا 6أ

 هد رک نما زویحوا هدعب ی دلاق هدناا مع نیبصن یر ن دنامز

 قدم ر د_نعهود سون ا ناو هد هم صع یدلوا ) سویطالاو (

 1 فای ید یرهش ایم بولوا عقاورلة خو را هلرا هدئمابا كناو یدلنا

 هباراصت بولآ تروع یکیا یدغاب راواط یک شاط هدا وین اتساو یدلوا

  هدنندرش كرلنا اذه عم یدرو نذاود نوساا تر وعرشکا ناتسایجد

 ۲ گر د نیخروم ضع! رد هدیکنا ناسعط زوالا اله ی دنا لکد ا

 یرکسعرس كون اياوج مدقمن دسو ا ندوج سونا ققلاو هرو زه
 ۱ ن دکارکسع رمدو ی دوا اد بووط نیلصت هدتنارصت یدا

 . کلام بووق هداوبناتسا یسللاو یشادنرف هدقدلوا هاش داب رکصیدراقیح .
 هنفرط ترغ بو راو هر امور یدنګو ی دابا بصل رگسعرس هقرش

  سنوسف اس اغا نارذک یر ءهفو ق وج هدا اه رح یدلواصیق
 ۳۰ عن دنک اله نا ی دلبا هما هن رادشاتط سنودنوقرو شنوغرو

 . یراک دید ادنوخروب ه دن امز یکیدعت بوک یتغ مرا سونهر هشت تطوب
 حلوا لاله هدنخران ناسکس زویجوا سونا نتنلاو یدلبا الیتسا هکلام
 رکا هلعاوا هداه ذم سواراد یدلو لالق:سا ها سالاو یادنرد

 بودلا موش هنرزوا لوپناتسا یس هفناط هتوغ بويا تبع اکایراص)
 1 م رھن سد رلیدل وا نادرک ور ندو دنکن کیا هرزوا كا هلرلنا یسللاو

 . بولو یا نعد یدلما افتخا هدنحما روخارب « دناو رارف هب هبرقرپ بولوا

 ردشعا تموکح هنسجوارکصندنک اله كنشادن قرلبدقاب شا هل هلباروخ |

 هنوغ هرکصندنک اله حورمنم هجور لرو زم ه دجواناسکس زویجوا
 هرکصادک تا قا رحا نیاوسو نیس رة هل اب بواوا بابر ةظ هلو پا تس | یس هقناط

 هیظع لاو«! یتروع كسنلاو رلپدلنا دا رم كا قارحاو بیر خش ید یرهش
 هنر هدقداوا كاله هرزوا حورشم هجورو نم یدلبا صیلْ# بوریو

 es هنرزوا مگ ی دلوا هاشداب یا جواو مس جوا ) سألاو) یردارب

 یدرک هبه رر هللا قلخ كولبر ن دنع ابتا نکر دیا كج هلبارلنا یدکح

 5 یسنلاو توغار شذاو رلب دتا هط احا یو ب واک قلوا رادرمخ د

ENO 



( oor ) 

 سوط وڈ یهاشداب ماشورصعو یز ه-اتروا هرکص یدلاق لغوا
 هپ هنیط:طسف هنب ر یمااب (سولاغ ) یدلابص:ی-وااغ للغوا یشادنرق

 یدلبا نایصع هنس هجوع ندیا هاشداب یب و دنک هرکص بواوا هاشدان

 كروب نه هنن هی رپ و لتق توردنوک رکسع هن رزوا كا یسهج وع سا

 یهاشداب هیهور ه رکصندتقو زار یدلوا ( ساایلو ) یشادنرف هل | یبص)

 تواوا كل اله جد سوطسق یهاشداب ماشو مصمو لوتعم نیطنط_سو

 نیداصید رار د سطبارا اکا ا هاش داب ال هنس یکیا هکلاع هاب

 بیر یرلاساک بو دارا ه ظا قع وا هاش دا ی د ر رک ننی د بولو ا هرزو نید
 هدنا بودبا رة س هقارع هداتقو مشدران رواش یدتبا لت ی اراصنو

 هلافاکًالایذ روباش یسهعفو كلا نالواروهشم نکل ردوب نالوا لوتقم

 یدنسلوا رکذ هدالاب ےک تن ردسقم الوا هلیا منش درا نب رواش بولوا

 هنوک و ین لس e تشاص ھن بود عوحر ندتسنارصنو

 هبت ر + هاف سلف هدنرلت ىسەدەدو یسااب یسودنک هکر اردا لفن

 تولوا ےک منح سپ یا 0 د هی هنا ن وګا ل WEES بودا لاغتشا

 ندب ودلوا رداق اکا یدشود هننلط یلقع ناهرب ه هیعرش ماکحا

 كن راساکو نلاوعا كناواصنو یدلبا راهظا هرگصبوحا لبم م هتیلناص

 ردکعارمخ هباراصا مدا رھ ےن م هکدرد ندنزو ارهتسا تواآ نف اقوا

 حج“ ارز را هلوا لصاو هتوکلم ذناذ-لاهك مردیا ریسقف بولا نرالا كرلنا

 باک هداراصت درو رد-ثعد ردهدوعوع هرا قد تاوع” توکلم ا

 رد رلشتا رب رحراباوح کا راششک وا ر هرکص یدابا فل ان خد

 رپ رس هن زود لوک بوریدلوط هلبا اق یتجووا هدقدلوا لوتتعهکر دیو ر
 یالهید ردنا ادن هءالسلا هماع حج وید كدلوا بااغاکب نس للحل ااهداو

 ( سونا۔وب ) یرکسءرسهن ر بواوا :دنزوعطشعز ویلا كنب ردنکساحرات

 هدتاور ضعاو هنر ردشلوا عقاو سونا ندوچ هد هس ضب یدلوا

 كلوب بوااقزسهاشداب رکسع هدننقو یلتق لرو نم یداوا هاشداب یآ ید

 نی بو دیا عاما سون ابنوب رایدلوا بلاط هوا هاش داب و عجب هنشاپ

 هلج هدک دید مرواوا اش دا هڪ هرس ن کس تسر ترس منارصن

 دعد رلیدید لد نح هدنارا-هظا ن دنفوخ كنا نکلز رادار صد دز قاخ

 یدلا یرکسع بواوا ملص هلا روپا ڈو یدا وا ءاش داب بو دا لوبق نازا

CI) (VD) 



( 0۲ ) 

  فثسا زكا قرف كی یکیا یدلبا عج درو زه لګ بوردلوکر همان

 راتخاو ب انا نوا ٹح نی رکس نوا زوچوا ن دنرلګا بواوا عج

 هبلغ هسوب را ودنا ق افتا هللا یرلل وا قاق وح هدنراک دشا ثح رل دتا

 . « دنهیلع بولوا هللا ترک درع یر هبلغ رلردتا ع رح ندتنارصن یتاو

 عبات هروهج جد هاشداب لاح همهب رلیدلوا رد اق هنتءاقا مزل ناهرب رب

 یسنر كج و ورلبدتا ادنپ نعیارمش یراصذ نکی لنا دب بولوا

  هدعب بولاق نامزرب هرکصندنا سو را یدنا ردنسکلا قل رطب هر ردنکسا

 رو مو یدسلیا ماد-عا یتا یلغوا مر لدا دانه رول زم رەد

 نوک زونوا یی رھ ش نییصت روباش یهاشداب ےک هدنتفو كایط:ط-۔۔د

 هلکع|ضرعت هن راد هرزج نکرولکو یدلیا تعجر ااخبودیا هرمصاح
 لیجا هدالوصو هقنزا بوکح رک ع هللا یدصق هلباقم هلکنا نیط:طسق

 ۱ كن ردنکسا رات بولوا هنس ج وا شّقلا یرع یدلوا اله بوش را

 لاله یتوک رازاب هلاق نوک نکس هنرخا كغ رانا یس هنس یک قرف زوتلا

 لغوالوب بودا مسل هدا یلغوا جوا نتکلع E یر ردشلوا

 . ماشو مصع هسطسق لغوا هحاترواو سحاونو لوباتسا هنیط:ذطسق
 هراناو الا .ساو هیمور هسط:طسف لغوا كج وکو تی هبنیمراو ن رهنلا نیو

 هیطتطسق رول نه یسکباوب بورو نرلتنالو هیلاقصو كرف نالوا لصت+

 نیط:طسق ) یدریدتا ناماو دهعه دا یرالوا ه رزوا دایقناو تعاطا

 نیطتطسق رلیدلوا ہاٹ داب ہنس شب زون وا رلثوب ( سط:طسق سوطسق

 نیعاسو یدروتک هژوبناتسا بوب وق هقودنص نوتارب نیدسح كنساباب

 هل [نیط:طسف نامز دعب ردنوفدم هدناخد هنالیه یدلبا نفد هدنس اسلک

 یراکو- راکحوک بواوا كنج « دننس سدط:طسق یشادنرق كحوک

 تنطاسو یدلوا كالام هنیراتکلم كنرفو هپ هبمور نالوا هدنلا بودا لتق
 یدلناطا رفا هدرکن و رورغ بواوا كمه نم علو وها بواوب هدانز قاودو

 هدعاک دص كبر مان امو ضارعا ندودنک تلود نابعا سد

 کالوتفم نیط؛طسف هرکص یدلبا الیتسا هکلاع ضع و لتف بولوب رفت اکا

 بوسلوا مرمنع سودلاغام رو نم ید-اک ه.رزوا كلا سوبلاغ یلغوا

 كوب هدکنحو هکر رد ایکح نا یدلبا لتف یودنکو دنک ندنبطغ لا

 یکیا مان سنایاو و سولاغ بواوا لوتتم نیط:ط ہہ نالوا ی راشادن رد
۳ 



( ۰۵۱ ) 

 كن هيفوصاناو كنا یدیا یعسم هلا ایطذ زوب نالوا یعسا رب ندرلدبا
 ب تدب یجب دی كنغله اشداپ ردراو فک لقتسهرب ندنسانن تیفیک

 ندنا امدتم یدتک هکنح هللا سطد یکم ییغوا یزق كلسونابطاق و و

 هررزوا ینیدتلوا رکذ هدالاب نکیاندن رکف رییدنوهراجرب بواوا كان هشیدنا

 یدزوب یروب نم بوراو هنرزوا هیمورو یداوا ینارصن بوروک سود

 نیطدطسق سا یدلوا قرغ رد رهئامور هک ۰ دنعامرا سیر نکرشو

 یدایاانب  هعب و رهسنک هراناو مارک هیاراصن بودیا حف ییابک یمور
 نھ اک ورک ب ودا بصا ىلاو ى ااب نالوا هةفاسالا ںی هپ هیمورو

 ندنرمشاهر هک یدلباصنت جد ینالیه یسانا هد هروب نم ةنسو یدلک

 نیط:طسف بودا شارفتسا هرکصیدیشعا رسا نداهر یتا یسایاب بولوا

 یراعز كناراصن و یدلبا ج بوراو هس دقلا تدب هروب م یدلبا دلوت

 یتوک لوا یراصنو یدلوب یجاغانالوا یلص كمالساا هیلع میس هرزوا
 یهسنک یرلکدید هماذو رد راکدید بلصاادیعیکراب دعا مارب و

 رک ذو راردیا جج هدنآ بولک اراصن ف انصا تقولا اذسه یا هکیدلبا ان

 عاونا بول ول توق یراصن ند هدعن یدلبا لفن هوبات سا یاغا نائاوا

 هسسنک كوب رپ ه دنرهیش هنطنطق نیطنطسقو رایدعا لوخد اکا ما

 هنعسا نیحلسورد هنسانع سودقلاةمکح یدوف ایفوسایجا ییعسا بودلا اش
EY,ردو کک ییا ن دنو راوح نیععلسوب یدلباان د  EA 

 دن رع لاک هدن رثاب هک رد هسن ڪک نالوا هدنلخاد یس وورق هرول نه

 مرح هد هیکاطااور دا تمدخ یراق رطد ساب کا مویلا تولوا رت عم

 ان هسنکر جد هدصجو دکل و هسنک هنسا مالسلااهیلع

 كتطلسو ردنداگ هکیدلبا انب اسنکرپ هداهر خد هنالیهیسانا ردشعا

 عذاو عاغجا نوا نید را یعب سدوهنس یکلوا هدنس هنس یتهرکب

 هکیدبا اذوموفی هدلوقربو هيه ندنراتیالو مور عاقحا لع هکید-اوا
 نداراصن هکر دشلوا هنوکو ب یلصا ردفورعم ود قینزا هدنامز ییدعش

 كمال سلا هیلع مس یناردنکسالا سوبرا ی راس ر کانتشهقن اط هیسو را

 مکح هنیق وا

 بوبد ردنرابع ندلوا لولعم هلك ارز ردنابم هيم اعلا بر باتج كاب

 تاذ تاذلاب بولوا هةوا ىد هللا لک كلذک ىدعا

 هر هفقاسا هدف داوا راد رخ ند دیص وب نیط:ط-3یدلبا تقلاع هیاراصا



:۱۹۹9 
 رکاسعلوا یدزدنوک بولوطروغوا هن رادآ كن رلبص هدک دا کک مزال

 یدروط شد یر ا صد هحول رک یربزو هد اشاوب رلددلوا مرهنم هلا

 اکا رصیق سد ی دتا بیغ رت هتنث ارسصذو تم ذم یراث بول وب تص رف

 لیتبع دم اذج هکربد یک ی دلوا ماو درب هدنکلمو رفظء بو دیا لا تما

 بودیا عچ موصعم كچوکر ادتمرب هکرایدید بودیا قاغا ابطا بواوا
 رفاورب مرج الفر دلکد رزب جالع ض رون هعصد دغنو هلا یرات اق كراتا

 هلتق ضرعم نوجا « د وهعم تمصع بدا عج ه اٽڪ ی لافطا
 ن دنعرع لوا بور وک نر ادارذونینا كشر ابرقاو نوبا هدنراکدروتک

 رکا کا مدآرب هدنساور هدعد یدردنوک هثنرلناکموریک هلا مارک اوتغارف

 ن راعدك هد اساورک هشد اراصا كسمسا قاو_ صالخ ندضموب

 نالوا هففاسالا سدر هد هءور هدقدناوا ندوختوا یدید هليا بالعسا

 کا هس ولسیدنرونک بور دنوک مدآ هرتسوایس ه دع اوزرو سرطییلس
 هکر بد یم و دلوا صالخ هبلکلاب ندنض رم بودیااعدو میلعت یکلین ارصن

 دا رحرفظو حاحرکا ه دنرزوا كلا هک یدروک بیلصرب ندرو هدنزواوه

 تودناصت مرج الف یدنا ٌس لوا ر رح ويد هلا تناعتسا ندنو كعردیا

 هک وا هسنک هرفسر ی دعا نیب زت هلی ارهاوج بوړ داب بلص ر ندنونلا
 هدنس هنس یځچ و | كنتنطاسوراردبا تباور هن وکی ريغ ښد یی یدرررونوک
 اکا یسهفاط مور ر دشا انیوب ہدلع یییدلوا الاع نب رهش هشطنطس3

 هرایط:زوب نیطنط نة هکر د ای >نیاوررد لوسا هثسانعم یرهش هاشداب

 هنط:طس یتعماو یدتا هداز لیم تر د هنس هحاس بودیا انیروسر

 ضب یزوس وو یهتنا یدندنا كللاراد بودیا لقن اکا ینطاسو یدو
 یناتعموب ید یرلکدید یدناوا انب هعفد ترد هرو نم هدم هدخن راوت

 رم عن هنب هرکص ن دد هر تولوا بارخ نده لز هدنک ادا رد دوم

 ےکبا یدئاوا
I Oكنعاخ بودا رومظ رلب رةعورلنالب مظع هدنا  

 ریمعت 3 ناددام ن وقنا ه دعب یدلوا بارخ ندا و هد هءهفد یی

 _ لوا اکح ضعت ه رکص یدلوا كلاه یرادقمرب و بودیا رارف یرادقرپ

 ی دلوا عج بولک قلخ هن سب یدلیا مسلط رب نوما یجفد راب ذوم
 رسا كناو یدندا كللاراد بودا عیسولو ان روس کا نیططسو هدعد

E3 ادا دوخاب كئيحاو لوا ایدعم یدلوا روهتمو فورعم هلا  



 ( ) ٩:۰
 هدعب ید ا لتفبوأو رفظو یدلبا حورخ سولاغ یلغوایشادنرف هنرزوا

 یدلوا رصبق هدنشب شعلا زویحوا كلدالیم سناتسوق ن ( سونایلوح )
 ههمعز ارز رلب دنا مسلح هلا قمم دادنرا یرو زم یسهفاط یراص)

 یدشود هتلالص ب ودیا دام عج قنس هقساد هلا عرش ت وا وا ےکح

 یدشعابصا ک اح هنر رزوا ام ور و ایلاتا ین آ یسهج و۴ امدقم
 یلخ رکسع هلکع | ر وہظ یرلتعاعت رفاو بوزوب یرلنامالا هعفد جاقرب

 هرکص بودا بص رصیق نعل ر وط اربعا یا بودبا تبع و و

 هک دک اله كنس هجوعو یدایا لیوح ندتنارصن ےک كرکسع
 هدد شعلا زویحوا بودا تموکح ناز ردقدنسییاو لیصح ناشولع
 (فرحیمابا) یداوامام هدنوب نانلوا له ندسناوج یدلوا كاله

 لا هدر کد را حیف نا نالوا یسه-فبط یع :ا كم و ر ك ولم

 جم رات و ر زو زوفط كب شا كط وہھ تواوا ہنط: ط3 یراکلء راد

 كال وا هغ دپ کد زورا د ام و رب ی رو ا

 جرات و ید یللا ز وب رک س كنرع ب و دا روهظ تق و ضارتنا
 زو ك یرلتدم رلیدلوا ضرقتم هدندرد ناسکس زویدب ك كن ردنکسا

 کرد ( رفظلا نیط:طاسق ) نخر ولا قاقتا یزارعا قدس جوا سم
 هاش دان هنس یکبا زوتوا ردفورعم هلا یت الا هد تاور ر و هلاليه نالوا یسانا

 كنا رو نرد ڈعا لادجو كنج ق وح هللا یر اکی رش كنساباب بواوا

 نوګاهد دامو ورک هثننداراصت ویدلوب لالقتساهدنکلمهرکصندنک اله

 یاالتخا هدن رصث بس كن وب یدردنوط هعاخ نيد لوا تیقاع بو دنا راکنح

 دا مم علخ ند تطاس ینا قلخ بولو ا الت هنص رعصر هکر د یک ردشْلوا

 یدررتوطنید یراصذ هجول رک هکیدباراویرارزوجاقرپ كا سرلیدشیا
 كس انبوردبوایدآ رادقم ر هک و دنکب وتوط ند هفشابرپ نات هرمصیق

 قوس ود نس نم هر روق کودک هک دعا قد رفت هلا هبذن دتوادع نرل

 یدلوا یئارمصت بودی ل وبق مرج الراب دتا بیغرت هتنئارصت هدعباعااو

 هلکن اراومهو تهعگ: هلطاب اراصن راس بودیا عابتایخد یسشاوحو عابناو
 هرزوا تفااع ودنک بواو توقف رصد ند سوب بواواقافنا تسد

 تک اوک هرزوا ا ت داع كرلنا هکر د یی و یدالنا حقو رهق یرلنلوا

 كمردنوک رکسع )< له سضیق ن وکر یداراو یرلمص هنسا هیس



) 9۱۸ ( 

 ۳۶ تغارف نهنغ وه تئطلس هرکص بو دا مصاو یدعا هبلغ

  "یلودز ورب ز و ر ب ول وب لالقتسا رس هبق هدعب یدابا قالطا ها یطرش
 یهنط:طس روسو تعاشا شدیارصت هدنکلا< عیجو یدلوا دارم

 ددو یصیق ندا رمصثت ادا یدردا اسلک قوح هیاراصت بودنا اش

 كن هتطذطقو راددل وا مدق تباث بو رک هشد اراصت ید یسهج وز

 ید |مویسنارب یمسا بولوا رهش كوي رپ د مدقم ند زاوا انب یر وس
 ید ودنسک هدقدنلوا ان ر وسو عیس وت هرکص بولوا راج یسلاها رکا

 كنکلم تم وکح اه ورو یدندیا كللاراد بود | لس هر ود رهش

 نال وا مانصا دبع ر وب نح یدتبا ضر وسفت هل اه ارکا هی اپ اب ها نص

 قتدعردی را ادتنا كن هصایف نالوا ین ارصنو یی دی ز وت وا كن هرمصابق
 ندنا بودا ج وزت یت وانر یزق لرصیق سون ایم رد هنس ز و وا
 7 7 وا هرکص رابدتا دا وت نت ویان اسنفو س ویب اتسن وق
 یا كحوکو مست هدي یدالوا چوا کلم قعلوا لاله هدن رات

 تباصا یرلتالو ایئامرحو اياساو الاغ هس وین اتسدوق نالوا یشاداو

 دس ویساتسوق نالوا یرابعکیاو یدلبا تماقا هد هنطنط دف بودا

 هنس وب تعب موب یرالیاو ایل | هسناتسنوق یرلیمجواو یتموکح قرش
 هک یدلوا نیعتم یرلکجوک هیهیرمضیق بودا تباصا یرلتالو قادونراو
 نیەت یدا شعا نییعل هدننابح یمانا رد ( س وتل اتش وق ) ر وم

 بويعا تعانق هنس هصح ودنکه رکص رد شل وا هدیکا قرق ز ویحوا

 ۱ بودیا ممط جد هنب راد الانا نالوا یسهصح كسناتنوق یشادنرف
 یشسادنرف هنر تولوا لوتعم هدکنح نکل یدراو هت رزوا هللا رکسع مظع

 ال وا ی رت اع رس هنب رز وا كلا یدل وا ( ینا وک) ر وب نم

 هنساوعد تال مص یس ودنکو یدابا لتق ب ودنا ج و رخ سویسنیغام

 . امدقم قوا لصاو هسول سا وف نالوا یک اح قرش ربخوب یدشود
 هدا ودنک سونایل وجو س والاغ ی رالغوا كس واتس وق نالوا لوتقع

 1 مظعر یدنک توغارب مصیق هر هدقرش یس ول اف ر و سد راددنا

 بورحیرخآ دەب رم هدنرلاراو یدیروب هنرزوا سوس نئغام هللا رکسع
 ضالارخآ یدل وا تارخ الات كلام ندبس ل وا ب ودا ناب رج هدیدش

 سویا: وق هدعب یدلیا لثقیب ودنک ییبراخ ر وب نم بو دا هبلقرصیق
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 یدیا هینس یسبکلواو لق اع یسک: ارادا كرش اکا سونا رم و و
 نعهب ردق هنس ز وقط نوا ( سون اس ) هد ز وقط ناسکس ز ویکیا هرکص
 یسهیظع رثأم بواوا مدآ ریدمو مهم یداوا هاشداب هنس یمرکی هدیاور

 ضغب هبت رع لاک هرانارصذ یدلبا عض هنتکلع امور نتبالو رصم رد راو
 هنشاب کل اب و یدل وب تعسو ییکلع هدر هرکص بولا وا هرزوا توادعو

 یصختشرب مان ( سوت ایلعستم ) بوا وا زجاع ندطبض ییالو ردسل وا
 شوای کک زولوا یالطا رب ےک ید هتسکبا عنعا ترش 9

 دع یو یصقترپ ما سونطسق سونایلتسعءو یصنعسرب مان س وب راغ
 قالطا رصق هر دمع یل و و سوطس وغا هرانا هرکصتدتق ول وا راب دتا

 ضروفت هتردمع لو ینطاس سوطسوغا یکتا لوا هدءب یدلوا روئلوا

 یادتا دارم كی رشد ینلغوا بول وا مدان سون ایم٣ هرکص نکل رلیدتا

 هن( و ) یدشا لتقیا سونط ةر و ن نالوا یدامادو دمع یو نک

 رسصیق ( س ٌظیسن اتسنوق ) هدنرکس ز ویج وا لدالیمهکر ید سلاو> روب نع

 یسکنا رنا یدسانا كشت هدتنطاس یسونیمسکام س وب راغ بولوا
 ندنکاله كس و نايس دل و دو رلیدلوا حود# بودا تموکح هرزوا ٽه

 انام رجو الاغ سویسلاتسا وڏ و و راد روس تنطاس هنس ترد هرکص

 نامالاو كنرف نال وا یرلیلاها لراتالو لوا بودا التسا هن راتالو

 رلکنرف تق و ل وا ارز یدربدخا تعاطا ارهسق و ارج نیر هقناط

 هدهبناق وف یاب اه رج یسهفلاط نامالاو هدنسلاوح س ول هر هداینام رج

 هدایلکنا هدنک رات کا نوا زویحوا س وسا تس وف هرکص ید زا رولوا

 یسانا یداوا هاشداب هد رونه ران ( سوتین اسوق ) درب تولوا لاله

 یادنرفق كس وب ود واقاب رولق یسانا بولوا سویسااتسوق یساا واهلا

 ید را رد سوب و رتوااکابول واكب رارب رب یس اباب یدیا یزقكس وسو رق
 كنا سوسنسق ام لغوا كس ون العسعم قع وا شدا سوت اتسنوق
 س ویسسق ام نول وا روصتم رصد رل دتا كنج بو دنا ج ورخ هن رژوا

 یداوا قرغ هنغام را سی ربت هدام و ر نک روو یدلیا رارف
 زقاک او راددل وا رارقر هدّنطاس هلا سوب نسل يک رشسودناتس وڏ
 ل رصيف هرکص یونک هرز وا اشنا تدم رب یدلبا ځو زت شادن رق

 هک رسم رہے3 ت ودا كنح و رلبدش ود a3 الا ندید ییبنارصن
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 . یرلنا بودبا م وع رکسع هدد یللازویکیا هرکص بولوا هنس یا اعم

  هتاروباش یهاشداپ مگیدلوا هنس جوا ( سواابرلاد ) هئب ری رلیدتبا لتق
 لوا بول وا هدشعلا زویکنا یسحردثل وا كاله هدسح بودنا رسا

 ییرش كنساباب مدقم ارز یدلوب لالعتسا ( سوب یلاغ ) یلغوا هد رات
 هن نکا كنکلام امور ادعا هدنتق و ب وا وا هاشداب ردق هنس زوقط یدبا

 یدبا هرز وا لاهشا هلا یهالم یس ودنح ار زر لید ا التحا

 . تیرصیق بودیا حورخ هنرزوا ید سوو نالوا یرکسع رسو
 هلا ودنک ر کسع بول وا هدابن ام رج یبورخ یدلبا یدصت هنس اوعد

 ك رانا ب ودا داد-سا ند: لاها ااغ سوممتس وب یدبا هر ز واقافنا

 لاسرا ركع هکنج هلکنا س ون یلاغ یدل وا دعتسم هکنح هلا یدا دما

 نکل یدن وا ل وّعم س وم متسول تیقاع یدل وا رلکنج هدن رل ارا بورا

 هخرزوا ابامرجو ایلاا كرلنا رایدعا تغارف ندكنج ىسلاها هجارف الاغ

 لالفتسا هدنتم وکح الاغ هد عب بول وا ندتف و و یراطاست ادتا

 هغلاص تراغ هن راراداین ام رجوایلاتاو امور بوشود هنساوعد دادتساو

 یکلرصیقهدیکبا شع زویکیآ مدقم ندنکاله سون هیلاغ روبن رایدلشاب
 رهامهد ن طاسروما یدلنا ضب وفت ههسوک مانس وب ردالق (سودالف )

 یراپلاهاانوذقامواب راتنوهو هلیسهعناط هّنوغ یرخادعب :رهبولوا مدآ

 . سععو حارخا ندابل اتیا یرلبت ام رجو بول وا بل اغ هنبرا رزواو کنج
 . یدلوا كل الههدنح رات ترد شع زویکسا هدعب تودنآ قاطا هامور نکلاع

 . بولوا هلبا بیعت كنءلس( سونا زوآ )هنر یدژرید جد سوید ولفاکا
 هبت وغو هدن رق ا وغ رم هلبا كنرف ورلیدتا ل وق ید ناوید لها
 هلا تروع نیب وئز نالوا یهاشداپ مو هدهنس وب و كسره هلیس هفناط

 هبت ملاک هباراصت نکل یدلبا هبلغ هنس هج بودا كنج هدنرادد قرش
 یآ قا ( سوتساب ) دن رات ناسکس ز ویکبا هدعب یدا هرز وا توادع

 یدلوا هاشداب هلا صف کت سو هرپ )هرکصندشک اله تولوا هاشدان

 یاتردو هنس قلا بودا لوبق هغ اھاشدا یا جد ناود لها هرکص

 یدلبا حالصا شب هیناتحشو هی اقوف هبل ام رج و ید روس تطنطلس
 ید ناسکس ز ویکیا هرکصندس وب هرپ کريد سناوج ر ولم خ ر وهو

 سوت راق یرالغوا پولوا مصبق ردق هنس یکیا ( سوراق ) هدنسح رات
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 یرادعم هنس تا سوت ساب ( سوژنوتنا ) هدنس هنس یجتدردنوا زویکیا

 زویکیا هدعب یدلیا حوزت تروع كنساباب و لنق یتشادنرف بولوا هاشداب
 یسویموداید یلغوا بو-اوا ( سوینرقام) ه رب بولوا لوتقم هدسیمرکی
 بواوا لوتقم ځد یسکنا هرکصذدنآ يياو هنسرپ یدلبا كرش هیودنک

 فیرح رجافرپ یدسلوا سوراب اغویه ( سوراد) هنب رب هدر یکی زویکیا
 (ردتسکلا) هر تولوالوتفم هدشبیمرکب زویکنا هرکصتد هتسترد تواوا

 هرکس زونوا زویکیا یدبا ا۵ یعسا كنسانا یدلوا هنس ترد نوا سو ر هوس

 هدنلاحلئاوا یدلوا هاشداب هنس چوا ( سونیعمکام )هن ړو لاله هدنس هنس

 تولوا یرکتسع هرکص یدا ناب وج هدنسارف لو اتا تعا اسارت

 یصیق ینا یس هشاط یرکسع مالا رخآ یدلو ترهسش هللا تعاعش
 قوح ندایاعرح یدیشعالوا منم یاد كناویدنکا یدتا بصن

 تولوا رقه ندودنک ناود لها ندنءدلوا ماظو روهتمر یدلا تالو

 تواوا رلکتح یرخا دعا ه رھ «دنرلاراو رلب دتا بصا رصق یر غرب

 (سونادروغ) هنر هدر قرف زویکداو لتق هل هلا یلغوا ینارکسع هرکص

 یرلمع بوراو هنرزوا مچ هژبا رکسبع مظعرب یدلواهاشداب ردق هنس تلا

 رو-هظ ط2 ه دن سارا رکسع هرکص یددلا تیالو هصئو یدزو

 ج ورخ هنب رزوا كلا یس هفناط یرکسع هل ییرح لسویاف بودا

 قوچ بواوا را هل زز ےظعو یلک فوسک شحورب هدننامز رلیدلبا لتفو "
 هنس شد ( سو: ) هدنح رات یدب قرق زویکیا هدعب یدلوا بارخ رلتالو

 هچطع رب ام ند ودنک هدښکل رکسع رس بول وا ند رع یدل وا هاشداب

 سعاباپ سونا۔افینا بولوا وب مصیق نالوا ییارمت ادتنا ردشعا ر وہظ

 كل رلنا قاخ هرکص ب ودنا رص هلس هلا ودنک جد لغ وا ردسنعا

 قاخ رليدلبا لو هب نسکیا هلا قح م تان ارمصذ و حورح هن رزوا

 روکا لک درن ویدا دک ما یو
 ع یدلوا هنس کیا ( سوسد ( هنر بولوپ عوقو هدحوا ىلا :

 یسهضاط یتوغ هدنتقو كناو یدلیا كي مشت هدنکلم نلغوا بولوا مآ
 رایدتنا لتق هلا یلغ وا یس وسد بودیا موجه هت زر زوا ابرافنوهو ایسارت
 لف یدعا ماقتا ندا اعا قح هلکعا طارفا هد اراصت لتق امدعمو

 هللا سونان ادو یلغوا سولاغ ( سولید ) هنر بولوا هدشب یللا ز ویکیا
1۹ ) ( ۵( 
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 . بوقج هلایرکسع امور ید وتوا یدلک هني ر زوا ام ور بودا عج
 - هداناو یدلبا لتف یسقن ن کر 8 بولیزوب هرکصتدهلغ هعفد چ وا

 ا اک اشداپ ءراودنک یصضعرب مان سونا زایسو قرتشرکسع
  مرهنع بودا كنح هلرلنا سوللاتد یدلبا لاسرا رکسعر هنن رزوا الاتا

 هژذلوا مدآ راجو ملاظرب نکل یدعا اجلا هپ یلاهاو رارف هیامورو یدلوا
 رلیدلبا لتق هرکصفدک- دعاریهشت هدرازاب و وشراح بوتوط یا قلخ امور

  هدنسکیا شع كدالیمو شب یمرکب زوب زرکس كنامور یانب نازا دعب
 هک یدلوا ءاق لالقتسالا هجو لع ( سونابزاسو ) روب نهدنتحت تنطاس

 میکحو فاصنا لها ردشءروس تلودردق هنسزوفط بواوا رصيد یجندب

 لاوحا بودا نعت فیاظو « راناو ید روس یلهاو یکح بولوا مدآ

 عفر یروعفو لظ ند هراس دالب و امور لهاو یدرب و ماظن ید هتیعر
 هترزوا فیرمش سدق هللا رکسع یسوتنت یلغوا هدنسهنس یلدا یدلبا

 بودیاخ#هدلولیاو هرمصاحت هدنتقو یارب كرابدوهب هدنیآ لبربآو لاسرا

 یچکیاوب رایدتبا بارخ هیلکلاپ یسدقلا تیب و راب دروک ن دعلق نسلاها
 بوروتک هیامور ځد نب رادقمكبب شب نوا نددوهبیاراردیفلبارخ

 زوب رک كنانب و ترد شع كدالبم بب رخ هعقووب ىدليا عابس همعط
 هکیدلوا ( سویلت ) ه دنرب ناسکس دالیم ه دعب ردشلوا هدندرد زوتوا
 ندیاقبس یرکذ هدالاب رکذ سناوج روبه هنیردرمصیق یجنرکس

 . سوفوسولیف ( سوتینونا سوکر ام ) هدیتلا شّلازوب هرکصن دسوننوتنا
 سورو سویسوا ا یدروس تنطلش هنس زوعط نوا بولوا هاشداب
 . لالقتسا سوکرام تولوا لاله سویسول هرکص ید هدزوا تکراثم اکا

 انامرج بولوا مدآ تع رعو تم بح اصو فوسلف میکح یدلوب
 هدنراتب یوق یلادناوو یدلبا كنج ارا محو ارارک هللا یرلیلاها اب وا رومو
 ردلوادسم ن الا هک ی دتا فلات بنک ق وجو عضو هنسح نناوق

 . "هد هپ ردنکسا بولوا هدنابح ه دقو كنا س ویلط) يطا بحاصو
 .بوروس تنطلسیآ یتلا غمدم عب سقانبترپ ( سویلا ) یدرولوا نکاس
 یا قلا سونایل ( سوبدید ) ه دب یدل وا لوتقم « دتنا ناسقط زوب

 هاشداپ هنس زرکسس نوا هن ری و لتق یروب نم ( سورموس ) بولوا هاشداپ
  كدالیم هدعب یدلیا دید نکیا شعوط زوب هضارقنا تنطاسو یدلوا
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 رلبدروس تئطاس هنس زوفط رلیدلوا كلام هنب رات الو كنرف نالوا لصت۰

 لوبننسا ینعی ایطنزوب ردپسانا ك طط هک ( سطسف ) هل هلرلثاو

 نوازویتلایسط-ةیدیا شم وا لونساج د هکر دلوا كلام هنسحا ون

 یدک نیطذطسق لغوا هنر بولو لاله مدقمنواغوازوب نمهدندودج
 لوله هکر رد ه دلماکر ئالا نبا رولک یرک ذ هدنیش هک ردهفورعم هلا هلاليه

 بولوا هش هلاوحا فذاوط كولم لاوحاهعلک هتقووب ندنسادعا ك ءور
 یک ینیدلوا هدقناوط كولم هدابلوا قاخ ر دکدط وضع« یراددع

 هک رد ههلک رم, لقرهندینط:ط3 نالوا هيلع لوحم ردراشعا فالتخا

 كجرکزوس وو یدلواثوعبم هدننامز كلا سو هیلع هللالص هللالوسر

 فالتخا نانلوالقت هدنصوصخ فهکب ا تاو سویقاد هدالاب ردزوس

 هدننوک هاشداب ین فهک باحصا یربط ن سسوب رد دوم یتا جد

 سااوج لوقرکد ) ر د ڈسعارکذ نغیذلوا هدلحم هت یزراغ بولوا

 ناسعط زوبیدب ند امور ء اش ب واوامصیق ی در دالوکلاق ( سوباق
 نوا هنس چوا بو -اوا ه دنرو رص هتسز وعطزولوا نددالبمو یکحرا

 ردنعاانز هنراشا دن رقرق هل بولوا مدآ رحافو قساف یدلوا رارقر یآ

 نولموب یدلبا لتف بولوب نتصرف هرزوایشارف كنا نوکر یرکسعرس

 هکعا ت دابع اکا هرلدوهب بو دا عضو یلاث ی دنکهدس دق لکیه
 ردشعد بودبا تر اشا هروب نه هدناتک مالسلا هیلع لاینادو یدلنا ما

 رولوا نیب تقو یرغرهروک یلاثت ناناوا عضو هدصس-لنارساونب نخ

 هدقدلوا « اشداب (ور ) رولوا پارخ سدقبویمک نامزقوج هرکصندنا
 قیدحو قالسخا لیدبت هدعب بو دبا تکرح لز وک نیکد هب هنس شب
 یحهت تنارصن یهءنس نالوا ی ین روعو سانا یح یدلما زواع

 رارفورت رابداوا رمکفالخ بودبا عمک ین ایعا امور هرکص یدلبا لعق هلبا

 لتف یتسفن یدنک بولوا سوی أ٢ سپ یدشود هدرا كنارکسع بودا
 بوت وا تاصهد امور افصاا نوعع نعي سور « دننفو كن وب | یدلبا

 روهظزردلب ییقوریوق هدنزوب وکو ی دلسکیشاب كسواداب هدروب نه موب
 سویحرسمرکصند:ک اله كنور یدتا بورغو عولط ردقیایلابودا

 رایدل وا بلاط هتنطاس ب وحلا روهظ هسک چ وا مان س ویالو ون واو

 رکسع ےظعرب ہدایت امرج سویالبنو هرکص بولوا لوتقم سویج رس ادا
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 تدابعو هناصبولوا هاش داب هثس یا ( سویفاد) یدلوا هاشداب هنر |

 ف هک باعا سد یدلٹاب هغءارا ییاراصتو یدلبا راهظا یمانصا

 هدنفرط یسوفط نوک كنب رهش سفا نالوا بارخن الا بوحاق ن دنا

 قطان میرک نارق یراثکم ه دراخ كرلنا رلبدریک هر اغ عقاو ه دغ اط نالوا
 ندالسا یرازوهظ هجر دقن ور دسلوا هنسزوهطزو.> وا هرزوا یییدلوا

1 ۲ ۰ “4 e ۰۰ ء ۰ ۱/۰۰ ِس ھه “o 
 زویکبا رعخاک هنر ندنروهط كرلنو رولواشلوا لواه:س شا ا ره

 هلا عیس ت دمو نکل ر وئلوا رک ذ هرزوا ۶-2! رو ص هداز نا لس

 لوقو نکل رد هدابز ندتتف مانا نک هدننیب مالنلاوةولصلا هلع هلا لوسر

 صن نکلر دا تباور هرزوا قلوا هنس یلللا زو نراتبغ كرانا نیل وس

 قرف زویشب ردشلبا نایورکذ هج بوب لماکلابحاص ردغلاخم هعرکن آرق
 كنایدلوا هاشداب هنسیکیا ( سودغ ) هنبرب بواو | لاله سو داد ه دید

 تاطلس هتس شب نوا بواوا ( سون اسلو ) یک رش ۾ دنننطاس
 ( سوذولق) هر تولوا لاله هدنرد سا زویشب هرکصت دک دروس

 سوطسفاط ) راشادنرف یا دعب هنس قلا ( سوییللوا ) ییغوا هدحب هنسرپ

 ناسکس زویشپ بولوا هس زوةط ( سورپ )دعب یا زوط ( سروف ) و
 ( سون ایطاقد ) هدءب یا شو هنس یکنا ( ساردام ) هن رو لاله هدرب

 ی داوا لاله هكا ن ;ab زویسسل دوخاب زوتاا بولوا فیس ید نوا

 ل ایصع هيو دنکیرلیلاها هر و سصم ۵ لرد 2م یو ج EE نوا

 یدتالیکنتو بیذعت تاغ یرلناو یدلبا هبلغ بوراو هنرارزوا هلی ایران

  هبت ره لامک ن دننوم كلا یس هفن اط طبق ینعپ سصم لها مرج الف
 اش امز یف هکر درا ثلا 2 رات ًادبم یکاله تقو ہللا یرللوا روربسم

 هدموردالب نالوا نمد الب مب یر دا ځراتروا د یبعبق جرات کا اذه

 کر دایکح نیار دلبعتسم هدرمصهرادد ید خیراتوب یک ینیدلوا لمعتسم
 هد هدوهمء دعقو ارز رارید ادهتش ے رات هدنتف یر اصنو طبق هح راتوب

 ناسعط زویشب كنرمتکسا رات یسادعاو ر د-شلوا كاله مدآ قوح

 "هدیع ندمور كولم روفسم هکر د هدرصتع دب وه کالم ردیس هنس یعتلا

 ۷ سويط رقم ( یٰلغوا بولوا ( سونایسع») هدعل ر د رخا كرلناوا مانصا

 هدنراب یکلم هرکص بو دنا كج هلا یرب رو ی دلوا كيرش اکا خد

 کاو هيهور لغواو مود دال ضعإو هر رحو ماش یسااب رلیدلا م اسوا

۰ 

 ا ودیا ی ی 8
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 ردلکد یغاشا ن دنسیعیع> دقسالف ی الع كموق ی راکدب د یراصت وب

 راردبا باتتجا ن دلاطءو راروس یفعو لاغتشا هللا : ولصو موص ااد

 ضعب هدرلنوو رد رلشعا انب هنرزوا تازه و زومر نرل هذه رانو و
 لیحنا یدارم ندزومر هکر د راضعب زنا سندت هلیاآسن هکر او ر یک
 هیلاقص سوتیلاح ردلاثما نالوا برض هدنقح تاوع” توکلمه دفن رش
 باکو نوناق ردشلوا توف نکا هدن شان رکس ناسکس هدنسهرب زج

 یضارا نوات نالوا ناوم طع لخدمو ب الرطساو قلخاتاذ

 مالا هلع جسم س وتیلاح ی دیایصاعم هسونیلاح جک یاردنکسالا

 رصد هدناک حرش ار زر درلثنوا بان همهو راند یدک هدنامز

 هداب و نکل ردشلتق فلت هدننامز سوننطنا یرو نح باک هک ر دشعا

 یدلیا ان سوئیلاج ی امکح ةسرده هد ها هکربد یعک نوسسالوا لفات
 چ وا ( شقنط رپ ) هدعب ردا تاور هرزوا قوا یسب رغ ید یک
 تولواهاشداب یا ییلا سوط وف ہک رد یک یدلوا هاشداب یا قتلاهدتاورو

 سراویس دوخابسونابروس هکر بد یهگیدلواهاشدابیآ ییا(سوناتیلوب) ھت ر
 ساز بودنا ٹن دعص3 يا هفقاسا هدنمانا کكناویدل واهاش داب هنسرگسنوا

 صا قعاط هت هباراصن هدنس هنس یزو فط كن طاس ریدلیا کک نواموص

 بواوا لاله ہدنکنج هیلاةص هدحوا نوازویشب سراوسرو نمهرکصیدتا

 لتفیراصنودوهبقوح هدنامزو یدلوا هاشداب هنس ید نوا (سرویم)
 زویشده د عل یدلبا هما ههلا لکیهبو دیا ان لکیه مظعر هد هی ردنکسایدئلوا

 (سویورفم )هدعب یداوا هاشداب هنس قلا (سویموطنا) هن ر بواو الاله هد ذو

 (سوردنسکالا) هدعب هنس ترد( سویموطنا) یک: ا هدعب یآیکیا وهنسرب

 بواوا لاله هدز وتو ازوپشډ یداسولیمامیعلیدلوا هاشدان هتس چوا نوا

 هرکص نود اهغلاہءهداراص لتقیدلوا هاشد اب هنس چوا (سونایسع) هنر

 هدعبیدلوا هاشداب یآجوا (سون وب )هنب رو لالههدحوازوتوازویشپ

 هدحراخ دود> هدزوعط زوتوا زویشب بولوا هاشداب هنس لا ( سوناذرغ)
 ردت بودالرت قس اص یدلواهاشداب هنس قتلا (سالیف ) هنربولوتعم

 هدننیب یلاهان دیسوب یدلیاتیعبت اکا هسی قوج ندنتکلع لهاویدلیا
 رانا رل دعا حورخ هنرزوا كلا قلخ كولبر بودا روهظ فالتخا

 بو یا لتق یروبنح قیرطب لوا یدباراو قیرطبرب مان سویتاد هدنراها
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 كمو ر3وام رو نه ررید یذولق هب ودنک نوعا كلایدیان دالس مصیق

 لیلد هنسغب دلوا ندنانوپ لولم بوک ه دنامزوب ك-سویماطب و رد جتا
 اە دنرهش هیردنکسا هکر دا رکذ هد یطسحا ا هکر دوب

 تالطس سب شا دصر یس هدنناسکس زو رکس كن رصنلا تگ

 زویحواو ھت زوفط یر زوترد یارا لت كناراد هلا مے ات

 لاوز یکلم كن هرطب ول هدنلا سوطسوغا نداراد لتق ردنوک تلا نوا

 ۳ رب رتسوغآ هلقو هن ىلا ناسکس زویکیا نام كتسلوب
 سوینطااند الت سس ؛ كلم سد رد هنس ید شک زول e هنانط)س

 هکردشقنا رور هنس ج وا نا بکس زول ن سس اس ر من هکلک هذن طاس

 نوا روب نح هکهرد نرشود قفاوم هک ودا تباکح كسویماطب و

 رو نم نکآ ردقفاوم هدابز ید هنزوس كند رد هدننوک كلم سونابردتا

 ` |اط> هب مھ لاک راد ردیلغوا كنهرطد واف نالوا نانو كولم رخا نوا

 زویکبا یراکلم تد« كنانوب كولء هرزوا یرکذ یربط رتعح واو ردشعا

 یللا زویئرد یتنطاس كروب نح سونینطڏا رد هرزوا قلوا هنس ی د یرکب

 هکنداوا ( سرم ) هنر بولو تداسهت هدرب SD دوخا قلا

 نالوا فة سا هداهر بواوا هنس زوعط نوا یادم رداع“ ود سویللوا

 بان یدنا لئاق هیت نا هک ردشعا راهطا ه دننامز كلا ییهذم نا صن د

 ا ناک هدنراک رهن لوا ارز رد وسنم هرهترب مان ناصبد هداهر

 تای ما یآ ره بودا همست تایح ما ییآو تابح با یٹنوکو ید لبا

 نمرا هدننامز كس ج رو ص یداردر ردا ضف هدازو وغ هر یلقس

 هن رارزوا كرلنا یلخواکكسف رح سد یدانابیرخ رار قوج ندنانوب دالب

  هنزرزوا رتو هیناص هرکص یدربدتا تعاطاویدلبق هبلغ بودیا رفس

 هدنا یکسزوسرد دوخآبشب !شک زوترد هدعت یدل ادیاغ بوردنوک رارکسع

 1 زویتردهرکصیدل وا هاشداب هنس یکانوا(سودوموق )هات رپ توا وال اله

 1 ال ھ توغو یودنک ودنکهدیکنا ناسعط زو رد دوخا ید ناسم

 سویملطدو ز دست مد فر نا روهشم بینطیرلکدد سوبلاحویدلبا

 یرلنا ی دعا روهظ ید ینارمصن هدنتقو كلا رد-ثترا هب یذولق

 هکر بد تودنارکذ هد اک نالوا ۵ داب نوطالفا تاک عماوج هدتسایس 5
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 لواو ید-ابا ین ههر زجر, هدا رد یانحوب لیجتالا باک ندنوراوحو

 نسرلوا راداب نامز قوح هلوا رورغم هکهاحو تام اکا اتو تقو

 هللا یخی روس كنامور نایعا هرکصندنفو زار هقیفطا ی یدسعار رگفف

 ند هيم ور هلج یرلیلامورو یرلمص- یدلوا لوتقم نکر روطوا « دنساح
 بوباط همدآ بولصدرپ هک ماربح « رامدآو هدنف- یراصثو ردشعا ی

 زو هط ناسعط دوخا ترد ناسهءط زویحوا یک اله ی درد را ردا تع اطا

 هدنزوهط ناسةطالد الیمو یکیا یللازو زکس کنان (نس اوران )هد هب رد هدنس هنس

 نوا ( سولاارط ) هتب ر یدلوا هاشداب یا شیو هتسر بودا سول

 ه دنلصا ار زردوب نالوا رق ادعا ندبناجا یدلوا هاشداب هنس زوةط

 ی دیشندا قالوغوا هلفلوالفاعو عرج ینا مصیف اور بولوا ولهیناسا

 یا كلوب ردشعا تعوکح لزوک یلاهالا نیب و عیسوت یتنکلم هرصایق

 ی داوا توو هدنرهعش عولتال یتعب سوز هقا لالا تناک هدست

 تولوادهش افصاا نوععهو اذح وب هدنس هرس یوا لرو نه هکر بد س

 هاش داپ هس یمرکب ( یواردناایابا ) هدع یدلاغوج یراصا هدننامز

 رفاو ندرلنا ءاکعا رودصتفااگرب هر ودنک نداراصنو دوهب و یداوا

 ینلبارخرخآ هکیدتا بیرخ ید ید لاتو یدلبا لتق یمدآ

 یا بودا ممرو رمعت ورک هدنرو ر هنس رکس ندننتطاسو ردّلواو

 نداانویو مور هدهروب نح دن دمو ید|میاشروا یعسآ مدعم ندنایدوف الا

 یرادقمر ندنسوراقو» هکن دتاان هرهز لکیه میظعر و ناکسا ی اخ كولر

 ندش رس سدق هکر د رثالا نا ردیقاب ن الا یرادقمرب بواوا م ذهنم

 بودا اث مالسلا هيلع دواد ترت > ییاسالک رو نح هکم دتشا ندتعاجرب

 ترضح لکیهلوا هکمدعا بت هزوسو یدیا شاوا لوغشم هتدابع هدنا
 راردیا تبسن اکا هج نکیا شلوا انب هرکص نامز هک ندّتقو بوعي

 و و اف یکر ثا نیا سد نب هکمرید نب
 روما هلوةموب هل ندصاوخ هکلب ندسان ماوع ارز مرهدیا بهل هنکو دتا

 ردشلك ه دنتقو كهاشداب وب تءاصلا فوسلیفلا سدیفاس ردعوفولاربثک

 سوسطڏا ) رد هدزوعط زوتوا زوترد دوخا ترد رزوتوازوتردیک اله
 روهشمیحاصایفارغجو یطسح یدلوا هاشداب هنس یکیا یعرکب ( سویپ

 سوپ ذواق سوملطب هکر ید امد اف تشک دنامز كنوب مطح سوط



ofA ( ( 

 یدلوا صالخ هرکص بولوا سویح هد امز كلوب افصلا نودع ناناوا

 تالو لوا س ی دتا توعد هتبارصت لها بوراو هب هک اطناو

 لیعو یدراو هسدقلا تب هدعب بودیا تعاطا اکا یس جوز كنهاشداب

 ندنلا كرا دوهب یاغا یعیدلوا بلص كماللا هلع ا ىراصللا گر

 ا ثوف هد همور افصلا نودشوىدرب و هیاراصت بولا
 روعظ ر داب لقوروقر هدنتفو كناو یدنلوا نفد ه دنس هسک كو

 زویحوا هدتاوررو تردیللازویحوا ردڈغروک صرف جوا شذک بودیا

 ور هد هس ضعبو ( نورمن ) هن رب بوسلوا لاله اموعسم هدیدب شہلا
 سولج هدنسهنس بلا یللا دال مو زوط زوب زرکسكنامور یاب بواوا

 سورطب هدنتةورخاوا كنوبو یداوا هاشدا یاجوا هنس جوا نوا بودیا

 هسدقلاتسو رد رلشعل وا لتفو باصیاشا شاب هدن رهش هیهور سلوو

 ار و رایدشا لتق بولوت رنض هفسوب ن ب وقد نالوا هفقاسا لوا
 یدب شا زویچوا یاله ردشلک « دقو كلا عکح سو رام یبحاص

 (نوثوا) هدعب یآ یدب ( سابلغ) هنب ر بولوا هدناسکس زویجوا دوخاب

 یدبو لږ ید (سونایساسا ) هدءب یارب نوا ( سااطٍت ) هدعب یا جوا
 یسلاما سدا تا هدنیفو كلو بولوا هاشدان هئس نوا هدتاورر و یا

 توراو یدلبا لاسرا هلیارکسع رادقمرب ینلغوا سونایساسارلبدتا تفلاخع
 لاله مدآ قوح نداراصتو د وهي نالوا هدنگاو هرصاح یسدقلا تس

 زویجو ارا بدلوا صالخ ندتذاو روج سدق لها هلج هداتقو كنارلیدلنا

 ۲ (سوطیط) ییغوا هسرپ تواوا لاله هدزوقط مرا تم دوخا قلا سس

 ید مدآ لقاع یدلوا هاشداب هنس ید هدتاورپ و یآ چ واو هنس کیا

 یدیاندنسلاها نارح هک نویقرهنالوا یرا- سدر كتس هشاط هنوق رح

 قیاورر تلا بحاص یدلباراهظا لطاب بهذعریو روهظ هدننامز كلوب

 ییدوهب ورانلاب قارحا یلکیهو بم رخ یس دفا تب سوط-طروب نیهرزوا

 كسدقلا تدب وب ه دندنع كناه ر دشغاص نیک و بودا بسا نیک بورق

 توف هدجوا ناسکس زویچوآ دوخاب نکس شع زورچوا ردیفابارخ یبکیآ
 ر دشلوا یا نواو هنس شد نوا ( سنایسموذ ) یشادنرق هنب ر بولوا

 ی دا كنح یرخا دل ه هلا یسل اها !نامرج توساوا درو ره
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 سوتس وغوا هلغلوا لتف ید س و وتا بول وا لوتقم تاود ن ايعا

 هلکلا یروهج و ناود هراص هنس کا بولو لالعتسا هدنتم وکحامور

 نیناوقو هثسح موسر بوما ت رده مظعو ناش ولع هدعب یدلبا عفر

 هدنکلم هتس قلا یللا بواوا هسعک لقاع و ےکح یدتا عضو ریس

 رد شع دلوت مالسلا هیلع مجسم هدنس هنس چکا ق رق یدل وا رارق رب

 اینوسس و انیس ره بول وب س وینم رآ یکی ای وسقس هدنن امز كزاو
 لوا ردق هنس کیا نوا بودا التسا هنن رلتالو ايه ویو اییئسمو ایقرامو

 ندلا سوتسوغوا رلیدع| لتق ین آ یعابتا ضعب ہرکصذدتم وکحہدیحاون

 هکر دنا وا هلوکو ب یر وهط كن و و یدشعود هسا هو قوخ مظع

 وراق و هلا رکسع رادعم رپ و زر ود یادنرفو سورس ندنسلاها امور
 ست رطادتانا ترا ن e E و الاعتس و واد یب الام رج

 س ونام ره هرلنا هک ند ه-فناط نال وا یع وق یدنک س وینم رار وغس

 رادعمرب ردیراکدید كسره اننامزق یدررد ید كسز ترهو یسورخ

 بولیف مزهنم هلا هج تعزرهو یدلبا كنج هرات امور بود امج رکسع
 حورشم هجو بودا السا هب هروکذه دالب بوراوو یدرچاق یسو ریت

 كسوتسوعوا كالاعنالوا هداو یدلوا لوتقم هرکصاد هنسیکمانواهرزوا

 (,سورایط ) هرکصندنک اله کل تس وتسوغواو 13 درک a3 رص تا

 سم ردو ندبا ان نی رهش ربط هدماش یدلوا هاشداب هنس چوا یرکب

 ینیلهاشداب هرکص ندیسد مفرو ردخعلوا عذر هدنتفو كلو مالسلا هيلع

 قوچ هدعور بولوا ریطع هلزرب هدنسهنسادتا كق طاس ردە وا

 قرف زویجوا دوخاب قلا زونوا زویجوا کاله روب نم یداوا لاله مدآ
 یراص:یدلوا هاشداب هنس ترد (سوناغا ) درب ردشلو عوقوهدزوعط

 ہک وب یشادنرق كنندزءانحوبو یسویفطصا نالوا هسماعش یر هدنراتق
 ن دمانصا "هدیعو ر د-شعا لتفو رایدا ندنو راوح ید یسکیا لرلنوب

 قرفزویحوا ردوب یسادتا كکولم ن دیا ید-صت هیاراصت لث بواوا

 دوا (سوبدولق ) هر کوکلو ااف « دجوا یللا زوبجوا دو
 قتلاناسفط زودی كنسانم امور ردیردارب روت نه هکسوب رابط نسوذواف

 چ وا نوا هدتاوررو هنس ترد نوا بودبا سولح هدنحوا قرق كدالبمو
 قالطا سولوسونا سوزرتپ هدنتق یراصت یدلوا هاشدان یا زوعط ا

CI) (1۸) 
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 چوا قرف هدتاوررو یآ شب هنس قلا یللا یکلم ردشعلوا بیرعت بواوا

 ادتا ارز ردرل-ثعا ادا ها یرکحذ كلا نیخ ر وم ضعب رد هنس

 كراناو نیلیا راکنج هلرلبنان وب و ندیا ر رفس ارحو ارپ بویچ ند هیءور
 سم و نالا ندنلا نکلم و لتقف ی هرطب واذ نال وا یرله اشداب رخا

 ردوا نالا لع هدي و ر ياشا نالوا هدنا بودنا السا هپ هب ردنکساو
 دنسهفناط مور بولرا لعمصعنوانوب هدنامزو یدلوا كالام ید هءاشو

 كلا ید رلبد و نالوا هرزوا تعاطا ه هسااطب امدعم ورل,دلوا منع

 سد ومه هن رزوا سدا تد و رلیدلوا لخاد هتم EE ت

 كننطلس یدنک یورخ هنکنج رازانوب یدلبا بصنیلاو یسوعیطنا نئ

 خیس هدنس هنس یککیا قرف بول وا ع-قاو هدنس هنس یککیا 5ا

 دنسچ وا قرد ذه ردشعا انب وب یب ه رصیق ردرلثغا داو الا هيلع

 هکر ید یک یدلوا كاله هدنحوا نوا زویجوا كنب ردنکسا رات ب ولوا

 مو روغوا ظعل وب هدکعل كرنا ار ز ردهتس انعم رتظم د وڪسه سوتس وغا

 سوتوغوا ویو رد هتسانعم حرفو تداعس موب روغوا هکر دتشم ند:

 هریشعمش كسول وجایسایس اناكناارب ز یدا ندشساب روا لر ص5 سويا وج

 یعسا حد كنس اب اب و یبسا یدنک كس وتسغ واو یدبا یسهداز

 یدبغدیا قالغوا یسوتسوغوا روم صید سویلوج ردس وب و 4
 نالوا یل بوولوا ثراو اکاسوتس وغا قلو ا لوتقم سویلوج س
 تفو لواویدلوا مات دتعاعم كنا هدامور ناودو بەلە هلا یا سعب5

 تودیا تودح يطع هتفر هدامور هدع) یدیا هدنعا زوعط نوا زونه

 یرالناق لسولوج یرهنتفوب یدشود هنسادوس لالتتسا یرره ندنایعا
 ماقا ذخا ندرل ودنک ارز یدیا راشا كي رحم سونوریو سوساق نالوا

 سوکراف ندنسارزو ناود رکصرلبدا هرز وآ سارهو فوخ ندقلوا

 هک هلطرشلوارد هنسانعم ملص ایتسذ مایدلبادا ممكنا ابتسف مآ هسیک مان

 رل هبعا عازت قاعتم هرغو هن اق دن رارپ رب بولواهرزوا یقافتا هلج م ويلا دعب
 بوت هغادا هسوک رب مان سوب و آ هرکصن دنایدل وا رارق ر ملص وبهدعب
 قوح ندنیفرط بود كنج هاکنا یرکسع ام ور یدلبا بلط قنطاس

 كسویلوج هد مآ لوا سوتس وغا رو نحو یدشود هکاله اغ مدآ
 هدر دف لوا هرکصیدینهلوا بصن لسنوف ندنفرط روهجیک یتیداوا

 اچ
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 یان یایکحنا یداوا مات یالک ی روز رهش ی داوا یرهش هن ط ط5

 اا یبا ماونر کو نال وا علت ل هرمصاق هکر بد هدنخم زات
 هرصایق ل وا رلنا رد راشلا ندنرالا لرل ان و یکلع هک رد راکنرف فضرب

 هک ردل اح ر نال وا كد هنر و-هظ رے س و رایط ندس وتسخا نال وا

 دعفد کلم هرلنا هک رد رلد انو قصر ردہ رق هیهنس ز وتلا یسارا كنسکنا

 ناب نس كلتا و ای ایکح ناهنو ردشعا لاعتا ند رلکت رف هد هناث

 یسهقناط ی رکسع هلج و هق راطبو یکولم هنطنط رک ردشعد بودا

 رلي دنا نوبنات وي ةقاک اناعر و تاتک وارزو نکل یدناراکنرف یعیرلیم ور

 تولوا هتسخ تاغ سڏ این طس وب نالوا یرخ 2 كن رو رصق كنرف هرکص

 قسم هتنطنس ندنعابنا صاوخو ندنتس لهاو یدلوا سور أم ندتیح

 ندرلیانوب هسا سوب رانیط یدلوت نک رب ئوغ ندسوب رایط یرزو

 یدن-ک بودا ضیوفت اکا یتنطلس هدنن ایح روب نم رصیق سہ یدیا
 لافتا هران ان و یاری م و ر تکلع ناز ادعب ید ردیک جات لبا ىلا

 هلک هن ز وتلا كت رو شب ن واز ویشب كنب ردن-کسا جم رات بودیا
 زویشپ كس كن ردنکسا ے رات هنب هرکص یدک هراکنرف هنن هدعب بور وط

 هکمردن یهتآ یدک هل رانا وت هدنشپ ىلا زوتلا كن رڪ و زکس ا

 كنب رلخروممالسارنت | نالوالوا نکل رده قوٹومهداب وب ایکح نبا هج رکا
 بول وا هقبط یکیا هرصایق هرزوا باو ر ك رانا سب ردکعا عاہتا هلو

 زردیا رکذ هدف رح یکیا یبهقبط یکیاوزپ ر درابتارضت یربو راتسر تب یرب
 بحاصردەدل ل رڪذ مانصاهدبعنالوا هبط یکل وا (فرحیلوا )

 ةيمور یراکللا راد ب واوا سوکر فن چوا قرقران وب هرزوا ییاور لماکلا
 هدتنا ورو کس یرکی زویشب كی شب كطوبهیرروهظءادتباو یربکلا

 دوخا رکس قرقز ویکیا كنب ردنکسا خم رات یس هنس یجگیا یللازویشب كبش
 ردشل وا هنس جوا شعز وچ واهروک هلو رب یرلتدمرولوا شلوایشعز ویکیا
 هنس زکس نوا بول وا(سویلاغ)هرزوا ینددلواروک ذم هد ع راوتژکایرلادتا

 هاشداب ( شط غوا ) بولوا هنس ترد ) سویلو ) هدعب یدلوا هاشداب

 هکر دو یسان« ردوب نالوا بقلم وید صف ادا ردایض یسانعم یدلوا
 بل لوا هدعب رلید زاقیح بوران نراقو یدلوا كاله نکیا لماحاکا یسانا

 هلا هلحهم نیس یکیا سطس وغا هک رد یک یدلوا ۳ هتک ولم ك رانا
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 رف وص ك رانا نالوا ر و-هشع نکل ردج رفا رانا هکر د هدنخ رات ینارصن

 نب صیع ن رغب نب رفصاوب هرزوا یعز كرلبا ارسا ردرللوا ندندالوا
 یسوم تاف و یر ر وه ءادتا ردمالساا ام ه لع مهار ن قا

 هلکعد یراد مور بولوا هدنرورم هنس تلا شع زویحوا ندمالساا هیلع

 ند نلوا بلاغ هراث ان و رلدلوا نکاس هدنا بولک هراد نال وا فورعم

 نشد نش اص مدعم ندزلوا ین ارصنو را ر وا وا لزا هب هم ور مدقم

 ید رز ردبا تدابعاکا بوا وا یراعص هرزوا یتداع رلیدناصو ید رارتوط
 سالام ور یشادنرف و سلم و ر ند رلودنک هنادتا هن رز وا كراناو

 قتشع ندنراعا كرلنا یعسا هکر دتا انن یب رهش هیمور ب ول وا هاشداب

 سور هرکص ردنلوا تبسذ هرهش لوا یسهفلاط مور هدعب ردشلوا

 هده بولوا هاشدات رکلاب هنس رکس ز وت وا هرکصنداتق یسلنامور یردارب

 بوی وا یرل:رهش كرلنا هکر ابدل وا هاشداب جد رلمدآ رادقهر هد همم ور

 هکر دهدنلوا كلامك ا خیرات یروز رهش ردشم ال وا لصاو هزب یراربخ

 هتل ككرلن وب رد-ه)م هنر رب یرلتغل و ر واحت هلان وب دالب مو ر دالب
 هماش ند هعط ه دنف رط بونج ید ودح كم وز دالب راربد هینیط ال

 راس خدو رع رو سو ر « دنفرط لاشویوررح نال وادتع ورغوط
 یرادقمرب ندس رغ مظعا رح یرلک د.د س ون ایف واو یکللا# هيلامس ما

 یاصقا هدف رط ب رغ و یرلح وا كيبل ان و دالب هدنف رط قرشمو

 بول وا ممق ج وا تکلم وب و هج راو هیب رغ سون ایقوااتسا دنا دالب
 _ یسهرواو ییالو نامالا نالوا رواحم هلانوب دالب هدنفرط ق رش یسادتا
 ك راتال و ویو رد کام سلدنا هدب رغد یاصقا یرخاو یرادد هعارذ

 ب ولوا س» ور یسیناب هک یدبا یره-ش ی رکلا یم و ر الا :دعاق
 یللا زوید ندمالسلا هنلع 1 یساش ردشلوا فورعم هللا تسناکا

 هبلع هرلبت ات وو شطشغا نال وا هصابق لوا هرکص ردمدقم هنس ترد

 یسهلچویدلیا قاطاو مض هنکلاع یدنک بولا ندن رالا نی رلکلم بودیا

 ندساوس برق نع هبنیم را موت هدق رش یلوط هک یدل وا تکلع میظعرب

 سی رد هلحمزو هحنراو هتس اصا كشسالو سادنا هنف رط برف

 هج دا انب نب رهش هبنط:طق هدنرابد نات و ب ودا ر وهظ نیطتطسق

 كاا راد ه رکصیدا وا کلا هدعاق تتکلع کا لوا یریکلا ةیم و ر

 ات تا

 قو ی ام ی سا به ی ی یا تا تک ی قق و کت ین

 اب ی ی ی تی ی. ی ee ات
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 دنغر دق هنس شب عازن نالوا هدننبب سوی هنو هلکناو ر دشلوا هدنرو رم

 نالوا هدرصمو ایایساو ایلاعا ن دنلتف كسوبب هنو سویلوجو یداوآ

 ر دشلوا با اغ ه دنس هلج هسیا ی دلبا كاحر دق هل لا ى رلما اع

 رسن قانکاو ف ارطاو ی دلبا لتقهد ابن اسا ینلغ وا كسوس هنوپو

 ب واوا لخاد هامور ه دشا لوا ن رشلو ی دلو دا روصتء بولنا

 لتق « دناوبد یتا سولرر و سویساق هدنحا یتا ترام « فرو رم یآ شب
 یدنارلمدآر د امو میت بت واوا ندنعاتا سود هنن وب زدسکک وب ريدا

 نیرلامنانلوا هرداصمو نراهیاب یکلوا بودیامارک اوزازعا هرلنا سویلوج

 هکعا ارح سرو مارکا هرلندیا تعاسا هیودنک اعاد یارو یدرو ورک

 یرمغ نداتفو كنحو ىدا, رشم كا ودعیر هسیک ول وا رداق

 یبحاص تابئو رص هد راک ره و ریدمو لقاع ید نل وا كانضغ هدتفو

 رقاو رب ندنیس دنمم و هیضار نیکح باعکا ند صم ادتا یدنا مدآ

 كلا هد هر وب نم تیالو م ولع ویو رد ثا لقنوب هیابلاتا یر هسیک
eiهع هنس هد را هساحم و هدسات تاله اعمو یدل وا سشانم ه  

 قلوا هدنلا روهج شدا هدنتفو كن و یدلبا سا هرزوا قم وا لامعتسا

 یر وهج هدنتفو سورئوا سوتسخوا هرکص نکل یدل وا لطاب هیلکلا

 هنس قلا نوا ز ود ندنس ان امور لتقف لر وفسم یدلبا عفد هیلکلاب

 هنس شب یالعتسا تدم بولوا هنس لا یللا یس تق ولوا رد هدنر وره

 لز وک اقص یحاص كس الا دج و یدیا رصیق یقل ردشا وا

 كس ول وج وو ىدا رر د رازس هنس انعم رڪشلا نسح هرلنا ندع دلوا

 سول و هرزوا یییهلوا تراشا هدنرکذ یلاوحا نو: ات و هدالا یدادحا

 بولو ال روما ماطن هرکصت دنلتف كسویلوح یدبا ندناقعا ساندن | نا

 سوتس وغا یدل وا لاح ند هتف لد هنتفو لالفتسا كس وتس وغ وا ات

 یدا یعوالغ واو یسهدرک تسر كنا بول وا ندنساب رقا كس ول وج

 رانام ور تقوا وا ارز یدک هن رو یدل وا ثراو اکا هرکصٹدنک الهو

 مد قم ندن دالوا ودنک یغوالغوا ك دآرب هکیدا هل وب ن وناق هدنسارا

 جد لغ وا ی اص كس ولوج كلذ عم یدرواوا ثراو بوس وع

 رد دیعب زوسو نکلردنغا لتق یدلو یکی دا كلود: 3 یسویلوح 8

 یایکحنا ردهدنزا رک ذرتصالاوت یهاشداب مور ییکا ( هاکی نکا (
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 هرکصندنک اله كنالیس نکل یدلبا طاقسا ندرظن نس هفناط ینوبورت

 كودنک نکآیدع |عاجراهن رل هبنرم هنن ییهغاطلواسوس هبنوپ یداماد

 هلا سوي هنو ځد همعق ووډ را دلوا بیس هتتلود لاوژ تبقاع جد

 ندسویپ هنوپسولوجرونرم هکیدلواوب ییصاهکر دیس هعقورصبق سویلوج
 ها سیلاع هدقدل وا لوزعم تولوا م اع تب و یدبا لسلوفر اود مدقم

 الهال س هرگاصیدنلوا بص ل.-.نوق سویپ هبنوب هنر بو دیک
 یدیشلوا مات قبول ید كسو همن ول هدکداک هک یرغ هنر بولوا

 بص لس وق هن ییودنکب ور دنوکر بخ هروهج نایعا سویلوج سب
 هدقدلوا برق قفلوا بصن لسسذوق نکآ یداوا دنمز اب نوجا یرلغا
 ضعب نک ىدا رلشعا هدعاسم دما رح كسورلوح روهچ اه دعم هحرکا

 ر دسم وب هکراب دلبا كي رګ هتفلاحم یسو هبنوپ بو رک هیارارا دسم
 لوق كسولوج رادسفم لوا ندادتا سرایدیا ندنس هعاطیوب ورت

 و دا قا شا یس هلج ةرکص نکل رلیدتوط نفرظ تفلاخم ٠ دنس هلوا
 ی دلوا هئاور هنب ر اد ابناتسا بول اف یخدلوا را هلبا لزع یسویپ هنو

 ل وق یس ویلوج یس هفناط یرکسع ضعب ی داو یخ د یدارمو
 سد یدریوانمر اکا س وی هن و هلا ند ذم كيرحت نکل رلیدلبا بصذ

 سویپ هڼوپ رایدلوا نیمءښد روهج بودبا موجه هنب رزوا كلا سولوج
 یداوا لوغ ثم هج رکسع نوعا كا كنج بواکورک بوجاق ندنا

 ځد سویپ هبنوپو یدلیا التسا هنراد انایساو ایااتا سولوج هدانئاوبو
 بودا طس وت ن وم صم هن زارا ید رو هشالو نانوب بوروک نکر ادت
 هتموصخ بویلوا هداد اضر سوپ هنو نکل یدلوام ار ررلص سویلوح

 هلکنا سویلوح ےمالارخا ی دلیا اجر ناتق كلا ن دن اىعاو ی دلوا رمضم

 یدلیا رارف هتراددرمصءهرکص ایسا ادا سو هنو ی دزوب بودا كنج

 ثعاپ هنتتطلس کتاب کا سوم هنوب یدلبا لتق ینا یهاشداب رصمو
 ید هدیه رفاو ایسا هرکصت دنا مصیف نعل ایساف سویلوج ی دیشلوا

 ندرلبنامور هد هنتفو هکر دو ره یدالبا بسک ناش ےظعویدلوا یلوتس»

 یلسنوق كس ویلوج سوباق موق رم ر د-شلوا كاله سفن ك زوچوا
 ا ندهالسلا هيلع حس دالیمو هرکص هنسیللا زو دب ندنسانس امور قم هلوا

 هنس یدزوزومط كب چ وا ند هفیلخ هحرلءزو مدته هنس یدب قرق

o Add Kia 
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 زویچوا بولوا عضنم هرلنا یخ د ما ر اس نالوا «دنفارطاو اسنامرج

 موعگ هنرزوا ابلاتایرادعءرو الاعیرادعمرب یدلواا در یمک نجر دق كر

 هن رزواامور بولوا عج هدعبریدتنا تراغو بب رخت یرات الو لو بودیا
 ندرلینامور بودا ناب رج هددشكراعم هدنس ارارلنا هارلت امور راب دب روپ

 سنو بولوا م رهنم هللا ههب* تعزهو ی دلریق م داردق كب نا کس
 عيكس رپ مان سورام هرلنا هرکصرا,دلوب نیس ارج كن رلکدتا هتل اها

 نالوا هلب هلرلناو هی رییس بواوا شاب م دا فقاو هب رحرواو بیهمو
 نسهفناطهبرییسو یدلواروصنم تبقاع بودا كنج هنسچوا هلا فّئاوط

 یدرردبا كنج هداز ندنررا یراتروعكن هی رییسیدلىف لاصمتسا هیلکلاب

 تموکحو تسار هک ځد یر, كنر هعفو رهش ن دا روهظ هدامور

 تزف میظعروب ردیس هعقو الس هلا سورام ر دشلوا عقاو نوجا یعازت
 سوبرام هکیدلواوب یس رایدزاب هدا اقا نب رز ین ایعا امور بولوا
 كم دیا لاصبتسا یراناو هلغ هنس هقناط هرس هرزوا حورشم هجو
 یدلما ز اغارمس هکعا اتعا هل اتش بو دناروهظ رورغو توخ هدودنک

 ینالغوا چکر مان الیس نالوا ندنایعا هدنرلنب یروهج امور هداتاوب
 یدیا ن الغوا تیکبرب نالغوا رایدعا نییعت نوحا كعارفس هالو ایسا

 نفالخ فرط كر وهج بوسلوا فرح” ن دصوصخوب سورام نکل
 ی دآ رادقهرب ندنع اتا الیس بودا عج هنشاب نعایناو یدت وط

 یدیا ل وغسم هنعج رکسع هدنسهرشط كنامور اليس هداناوب یدلبا لتخ

 یدیروب هرهش هلیارکسع نانلوب دوجوم هدنن ا قاوا یعوعسهربخوب
 هیشرفا سورام ی دابا لق یترک هللا ن دنعاناو یدروحاق یسورامو

 یدلوا هحوتم اکا امور تسابر هل وب هدنفرطالپس روهج بوک هنفرط

 هو یدراو هن رزوااسا بو دا عج ن رکسع هرزوا تعزع یکلواو

 رفاو کودلبا عج ندفرطهيقبرفا سورام ن دندرا نکل یدلا تبالو

 لع هلکمسریا یربخ یکو دعا لنق یتعابنا هاب بولک هیامور هلارکسع

 سوپرام مدقم ن دنلوصو یدسلیا تعزع هن رزوا امور بونود چا
 كنج هلکنا ب واک لب یدک یلغوا هنر بولوا لاله هللا یلجاودنک

 هدلتف نعابتا كسورامو ی دلو ل القتسا هدنسارر بودیا لتقو یدلیا

 ندن ايعا ن الوا ېس كنەتتفوو ی دابا طارفاو فارسا هبت رح لاک
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 1 مایق هنب روما بدن بودا ارغاو ثح هنرزوا ت ابلورمص هکنجو لیوع
 هی هی رقت رفا تاع بودی ا كنج هل الا یتاهردق هنس یدب نواو یدرتسوک

 _ هسوکو ینا لوسنالوایهاشداب ماشبودیارارف لابیناهسب یدلو| بلاغ

 هنس شب یللا زویشب ند امور ءانب ید یی رب كعب اقو لوا یدلبااسعاا
 هکر دشاوا هوکوب یلصا ردیسهعفو انوذقامنالوا عقاو ه دن رورح

 ضیرح هنکج رانامور هعااهن یسوباف یه اشداب انودقام لاب یناه

  هنن رزوا گرلذآسوبلف قکا و ایرامولعم را امور صوصخ و یدلباارغاو

 كج سویلفو رلید-عا تکرح هنی رزوا كنارانوب م دعم ن درا تکرح
 . لیغوا هنیرپ بولوا لاله سس هبلخ « دعب یدلوا ملص هلرلنا مدقم ن درعا
 . بوراو هننرزوارلن امور هژیا رکسع مظعرو ی دلوا هاشداب سوا هسرپ

 رل-امور هدعل یدودورک هنن بولا تالو هعنرب و ىدلوارقظەو رو صم

 كنج هلبا سوا هسرپ بودیا ل اسرا رکسع رذاورپ هليا سویلبمآ سولواپ

 _ لاله هدسبحو رایدتبا رسا هللا یل ایعو لقا یروب نم بوزوبو ی دلبا
 هدامور یلغوا هرکصادو دنکب ولوا یرخا كنک وام انو ذقام هک یدلوا

 كسنوت عب اغوتراق یخدیسرب كنههوق رم عیاقو یدلوا ندنرلناکناوب د
 سس كج وک حورشم aS ردوا هزوک وب ییصا ردیس هعقو 2

 هرزوا كعا ببر یسنوت راتامور هدک دلبا هلغ هنرزوا لاب یاه

 هنس ترد بوراو هن رزوا سلوت هللارک ع ےظعر وسروفسمورلردلبا قافنا
  افصفص اعاق بودا حف هلا لادجو كنج ےظع ہرکصند هرمهاح ردق

 یکسا بولوا ب ارخ ن الارهش لوا یدلبا ماع لتق نسل اهاو بیرت

 هدکد حا راثاب قارحا ینارلبنامور بواوارهش ورب ر دفورءهءوبد سنوت
 یللا زوتلا ندامور یانن د هعقور ردو رمو درد شعاب نوک یدب یرکب

 زرد چد یری هکبرییس ر دیس دعقو یری“ نالوا *دنرو رم هنس یکیا
 هدلع برق هندودح دور « دئدرآ كنالو اسار ر رریسا و هناطرپ

 یربچ-ررولوا یس هغ اط ینوویلو یتاوینلا « درا رر لوا موبلا یدر رولوا
 هدانادوایس اسلوهیرلعسا نالارایدا ندندالوا ثفان نب یموغییس هفناط

 یقوغ هرلئاوا نکحاس هدنسفرش بناح كناسار هدتفو لواو ردیاب

 بودا یافتا هلیس هفناط ساوت یسهفناط یربیس س یدروناوا قالطا



 ( ) ۰۶۹٩

 بوی روبو یدل وا سیر هسوک رپ مان سون رارت هنلرزوا بودا مک
 ییعب ایساراتوم دسال هداشاونو راد ااورک ن دنسلاها نوم دسال یدنا

 جارخا ندنرل تالو یرانا بو دنا لاغتشا هک هلا یسااها یلوطان|

 هدعب رلیدزوب بوراو هرارزوا نوا كناو رلیدشود هتسادوس كعا

 دالب هلا هاو رلیدلوا مرهتم هن تولوا كنحهدنزلارا ځد هللا هاما

 داندزا یرلتوقو تک وشو رلیدلا برخت بولوا طاسم هشرزوا هوم دسال
 هننرزوا لاحوورلیدلق التسا هنرارزوا یسلاهاهحوق نعل هیسوفبول وب

 انودسام سولف یس اا لر دن کا هک نیک د هتفو لوااترلیدلوا رارقرب
 هنا یدیا تر اع ند هبحات كو چوا نانوب دالبو یدلبا التسا هشیالو

 هرکص یدیارل شلوا بارخ هج درا یررب یس هلج كرلنوواب هتواترامساو
 لر امور هکنو-لوا مول ەم ) یدلبا رب" بولوا كالام هنس هاج سویلق
 مدعم ندرعآ ایق هرصاس هدنلارا را نامور طعف دوخا ما یربش جد

 سو ییوغانراق یر نده رد تک هروهطظ علاقو رادقمر هدامور

 روهظ هدنرو ره هنس ن اضکس زوترد ن دنسان كامور هکردیس هءقو
 یسلاهاوغاتراق هک رد هوب صا ی دلوادتم هس یکا خراب بو دنا

 یهاشداپ هع سد راب دنا طا رار د هنیسم اکا هکاعج نعد هیایلسیم

 مزد هدکنجادتا بود ادادما یدرلنا یدابا دادتسا ندرلت امور نور

 یسل اها سثوت هدعب ی دشودربسا سولوک هر نالوا ی راسیرو رایدلوا
 یدلرمق یرلمدا یر ادقكم زوتوا وب زو ه دنس هر رجازوک | د

 هعقور ردُشل و عوقو هدننفو سجروا هءقووبو رابداوا هاصء هرکص

 هدنرورم هنس یلازوتوا زویشب ندتسان امور هکر ديس هعقو لاب یناه ید

 یبصا كندعفو ىدا ی !رادرس كنسلاها سوت لا یناهروبم ردسلوا

 بولآ نتیالو اناسا ندنرالا كنسلاها سنوت رانامور هکر دشلوا هنوکو ب
 . یدلبا دادرتسا ندنرالا بولک لا یناه هرکص یدیا شلاق هدرالا تدعرب

 ف ر مرهنم هلبا هکبت تعره بو دا هلغ هرا نامور یرخا دعب حو
 بوک هشالو الاتا هک هوش یدلدا لو نرا.دآ قوحو هقاخا هلا عطع

 ر-ایجد ر دقلوار بودا لتق قرادعم كم قو هدکنحر ن درلنامور

 هکعا لاعتنا هاو د الب بو دیا كرت بامور یاو لرل امور تح ی دا

 ندنزابآر یوا كلر مانوس كجوک ن دنرلما نکل ی دلوا هدادرارف

OD) CW) 
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 ۱ م اتو راند سک یراځذ بودا كنج یرخا دعا ۳ هلا نوت درام تواوا

 1 یسودرامورل.دزو بودا مو ندروغوارب هرکصبودنا قبض هب رح

  مدآزا ندنرکسع سرفرابدتا لتق لبا را ه-سوآ رفاو ندنرکسع ءامظع
  ریکجوا یرلترهشو ناش كنس هشاط نانو نازا دعب ی داوا صالخ

  ندنلا كسرف باوت ن رکا تاکلام نالوا روا ارح و ار هرود:ک بولوا

  ندنلود ءامظع هلخموا یراهاشداب لعتسهرب هدنراارا نکلرلیدتا عزت

 بودا راکثجو راب دانا تقلا هنن رار رب بوکح یو هتشاب والشاب سکره

 رعح وب ندرانا ادتاو یدلوب رة هرلنا یراند تقاع رطدلق انا ین ررر

 د > سلقوت شاکروا نم نرو ما ظا هنن روما كراو دنک هکیدلبا رودص

 ۱ دهنه اشدان ننرف توراو جد لوا رابلنا داعباو درط ن دنرلتکاع نویلبا

  یدلباسالحا هدنسهرز ارزو بودیا مارکا اکا سرف هاشداب یدلبا اجلا

 بد ردالوا ندقلوا كلام هنشالو نانوب هلءاب قلوا كلام اکوب ه دما مب و
  بواوا دنم داسفورش هدر نوتانو نامز ردق هنس زوئوا زو و ىدا

 ن سویلفیردب كرو هش مردنسکلاهرکصات یدلوابارخ ندبس لواتکل#

 ۱ كن هروهشم علاقوو یدلبا التسا هاتو دال رکا تودیآ روهظ سایتتما

  ندنرهشعدق كتهروم هکیدا واوب یبسردیغبداوابارخ كن ها ید ییسارب

  یسلاها ارسسروق بودا كنج هلبرار ر یرایلاهاارسروفو سوتزوف نالوا
 رلیدتا داد عسا ندنتلخ نوم دسال یسلاها سوتزوقو ندنعاخ هننا

 . هدنزارا نامز ردق هنس نکس یمرک بولوا هقرف ییارلیانوب ندبسو
 بلا ییسلاسها هتنا هدنژکآ 2ل ردکرعم لواو یدلوا راکرد راکی و كنج
 نالوا یر رار دم رانا هدنرخاوا هروب نه تد هوب هر ص نکل رلیدنا

 سوغرا هغناط یکالوا هدسب رلبدتناجارخا بوروس ندنرارا یراتب رسنا
 یدلدا هبلغ یسلاها نومدسال بودا كنج هلا یر یر هدننا یرهش

 هد دم تدم یی هلق را نوم د سال راب دنامق دن راهعلق بودا رارذ راولهنتا

 _نایتشا هعلق *یلاها یرورمض رای دتا قبضت هبت ره لاک بودیا هراس

 تورو ناما هرلناهرزوایطرش كعا مده نیروس كن هعاقرلت ومد سال تو دا

 . قلخ نومدسال هلا یراعا دهع ضن هننا لها ه رکض را: داوا هلاص م

  رلیدلبا لتف نب رلود ناسعا هللاب بوردنوک رکسع كولب ر هتیرزوا كرلنا

 ٠ هت هدول رلب دانا رارف ھت رهش سوخراو ات یرلنلوا فویسلا هی هدعا و
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 ندساتنماو رابدلبا بدا رت بودا زواج ندنر دح رلتا نکا ید ردنوف

 ناربح 0 دصوصخ ول س اما رل دت سا رانروع نوعا كعا روعو د

 لغوارب مان ردنکلا كناو یدرفرو ند سول راد ارز یدلاق هت ساهدو

 بودی مادقا هتعفد كن هلناغو رد یدح ردنسکلا روه ثم ییداراو
 ساع ماع رایدردنوک بووق هنن ولسا تروع یدا روالدو میر ادب

 یدصا هیارحا فا یادوس نالوا ۵ دنرلنورد راه رح تولوا مرک

 قعکلوا وع“? كس وراد ربخ وب رلب دا وا مانک لم دع هاکیاوخ دشوک

 هدفرطو یدیروب هاو دالب نعل ایسارک هلا رکتسع یرادقم كسزو

 سوار اد هلبا یریدت كندسیگ مان سواسایمبودیا عم جد نانو +! مما
Eeقحا وا لخاد هنسحا یرلتلکلم مام رله درو شوک رخ باوخ هنن  

 س یدل | ر 3 اجساد یرادعمرب رلیدت | لتقف نرفاو تولوا باتصرف

 یسلاها ه را ید تاود هلا یدسسواب بیام 2 هرکصا دن و

 یدلوب ل التخا یرالاوحا ھن و رل دانا نسخ توادنآ جورخهش رزوا کارا

 بودا عج 2 ےطعو لخاد هدنالو تواک اره سوب راد هدف رطوب

 سسرسییغواه دعا ۳ الهز در ۱ ةا هرفس نوحاكعا ماقتا دحا

 ارد تورو یرک ن ESE هک كم زو هک نوا

 كسرف رکسع بودا طبض یژزاغوبو یرادننرد رابناتوت و یدلبآ رو ره
 رابانوب مدآرب هدنمان ساقوت شی هدب رلپدلیا سسک رادسقمرب نتدح

 كنج هداب رد هعفدرپ ادتبا بورپ و ماظن هنب روما كنجو بیترت نیرکسع
 هبلغ نانو هلفلوا لهاح رام بواوا رهام هدئلاوخا برد ناتو ی دلوا

 سسرسرادزوب هبت سما یرلمگ بودا كنج ید هدهرف هدعب رایدتا

 ی ورک بوردن وک مدا را دقم ۳ ندارد ساق وت شم « ا قمحاق

 هل. >وک بوش هب یکرب هلبا مدآ زار ندنعابتا سسرس مرجالف یدربدسک

 ید قرغ یی بوک ن داق یک ها رکسع ادع ام یدقیچ هال
 نب رادح رس ن رک عرس مان سڏ وبدراع بودیک هنتکلع سسرس هدمب
 ی هننآو یدراو بودیاعج رکسع ساودرام سد یدقار نوجا هظفاحم

 هدعب یدلوا لصاو هن رهسش هیهنان بوک ندناو یدسلبا بی رخت بولآ
 شاب هسوک مان سایئازوب هن ر رزواو رلبدلبا قافتا یرالاها هنتاو اتومدل



COTE) 

 :سوتاتسنم هدنناسا كرلنا اکآ هکیدلوا طونم هروهج یر یلاوحا كنامور

 روهچ هکیدیاهب وپیراذوناقو راد هرزوا لاونلوا كيدنو هدزغامز مزبررد
 هن هد هبنآ هنس بودبا بصن ریزو ینعب لسوق رمشکبا هتسره ن دنفرط

 بولوا یداتتردق هتس شب شالا زویتر د بواساوبو یدرا ر دبا دیدجت
 السا هب امور بو دا روهظ رمصیق سالوج ن الوا هرم« ابق لوا هرکص
 ندنسادتا كس ان امور هدو روهجو یدلا لاطبا یرول نم قسو

 كرلتا ارز یدسلبا روهط هیطع هنتفر ه دلا ه درو ره هنس کا زویحوا

 هدروما هل وقم وپ هک یدیغو یسایسس نوناقرپ و یهلا سومانرب هدنسارا
 بودنا لاسرا مدآ رادقعرب هنسالو نانوب مرجالف رلهدیا تعجار اکا

 بابراو رب دلیا قافتا نوا كن یلعت هیسایس نیناوق رادقمرپ ندنسیلاها
 لاسراو نیسیعآ نوجا هروب نم تمدخ بودبا باما مدآ نوا ندلقع

 بودا ملعت هیسایس نیناوق ندنرلیک نانو بوراورامدآ لوا رلیدلق
 هنیرزوا نسوق ناوبدو رلبدروتک هامور بودا ربرح هغ يکيانوا
 هرکص رایدتا هلاوح هنر كدا نوا لوا نراروما تالد دب بوصآ

 عینش یار, ندنا بولوا یهتنم هصعشرب مان سویآ هلوسوف تبوب

 بودیا سبحو رایدتا ولغو مو هن رزوا كلا روهج هلکعا روهط
 هنس شقا زویچوا ندامور یانب هدعب یدلبا لتق یی ودنک هدسبح هرکص

 بی رخت بولوا یلوتسم یسلاها ابن امرجو ابلاغ هروب نه هنیدم هدنرو ره
 ییامورسوال هدعب یدلبا الیتسا هنعضاوم نکا كنايلاتاو رلیدلبا قارحاو

 رهش نازا دعب و یدیاندنییناموررابک سوالةوب و یدلا ندنلا كراروب نم
 هدایلاتا نویامرجو یدلوا هرزوا هظفاحم ندنروشورش كرلنا یروب نح

 ندنو كنومامرجو را دابا ان رهعلق و رارهسش هدناوالیتسا هنفرط نالیم

 نداسع دالي ی را دتا یدیا لکد روک ذء هد راوت یرلعسا مدسء

 فتاوط كولم هنبرات الو امور جد نامزرب یدنا مدقم هنس زویترد ابرق

 زرولا حارخ ندراناو یدیشعا هبلغ سرف وام هنب رارزوا بودا مکح

 لراکنجلوا یدزاردبا كنج بودا جد نایصع هس رف لولم ه_ههاکو

 روب نه هکیدلواوپ یس ردي هکرع» سوب راذ یهاشداپ سرف یی رب
 .جارخ ندسایتنما یهاشداب انوذقام یمدآ كولبرپ ندنرارکسعرس سوراذ
 هراقانوف ل زوک بودا مارکا هرلمدآ ناک ساتنما یدسابا لاسرا هنبلط

۳۰ 
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 یتیدنلواات ادا كلام وریراروهطءاد-ابولوآ هک رفت یدیکرولوا

 تدمبولواهدنرو ره هنس ترد قرق زوکیاندروب ن تقویرلضارقناو هنس

 ) سواومور )رو نمیرلادتا ردوا هنس ترد قرفزویکا ید یر

 قرف یولیمو ) ات و ( هدعا یدل وا هاشدان هنس هرکس ز ول وا تواوا

 ) سویلوت )ەدە ردراو یس ەنس> قائم بول وا مدالقاع یداوا ےس جوا

 لوا بودا ب: رك یب ره ابلا یدلوا ےس یکیازوئوا ص ویلتسوه

 هد امز كتس هقناط هنالا سر دشعا مع هتل ود ام ور جد قئطلس

 هک دسک نالوایرخا كنک وامهنابلا کر دشاواو بم یدلوا ضرر

 هترله اشدابامور كف السا بودی ادهع ضقت یدراردسویسفوسسوتسءاکا

 یدنوطبولوا بابرفظاکا سویلوت سیراب داوا نهر و یار یرلک دلکهریو
 ی رر الا نالوا یللارادوی دلبا لتف لا عنش لتو نکناولغان لاو

 ی دلبا ناکسا توروس هئذا رطاو هامور ین ا بود ابد رخ

 لزانمهدام مور بودا مار کا مس هلج هساا یدلاقرامک ندناععا كساهناو

 ندرلت | قحرلبدتا بس ناشو ترهشرانا سا ی دانا لازا هر هقدر

 السا هد رزوا امور رد هرصایق لوا EE ٹعارو ھ ظر صد سویاوج

 نامزلاضا رها لا هد او دک :طاسو تاود هکیدراردنا یزهبوا بودا

 تلود بوک یدرار دا لالدتسا هلا یتراشب كسرهوا هب هدامو هژوا ماودرب

 حورشه هحو هل وا شعدرولوا را زور رهدلا ضار دنا لا هدناقعا ڭا ها

 دوم هدتفو ینیداوا شرف هدا كنا و هدّتفو سویاوت تلودالا هرژوا

 (سوکنا ) هنرپ هدقدلوا كاله سویلوب یدیا هسوک مان سسانم یهاشداب
 سوکسارپ ) سودنوک رات) هدو یدلوآهاشدان هنس ترد ییرگب سوسرام

 هاش داب هنس ترد قر س ویلوت ) سودرس ) هنس یدیزولوا قنع یا

 وکرات ( هدعا ردشلوا هدانز یراتبطع تكسرف كلود هدنمابا كنو یدلوا

 شا گر کر ر یتدم رد ےس انعهریکتم ی دلوا هاش داب سودر,وس ) سود

 نالوا روع كنم ر ندنلود ن ايعا سوت اس یلغوا هرکصر د هنس

 یودنکت روع هلکعا هارکاوریج هکعاانز هلا یدنک یتروع مان ایسارک وا

 سد رلیدتا اوعد بوقلاق هغاا ی رع > كت روع مرج الق یدلبا لتق

 هرکصادناو ی دلوا ضرفثم قلود امور تقواوا رل دانا علخ بوداولغ
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  سویلوما هکر رد نوشود هطاع ند انعم و نیخروم لصءاو رد دنسانعم

 تروقر بوغار هر انکیرلنا حوعو یدقار هنغامرا سوری: یرلموصعم

 رلنالغوا سا هوا کا هدر تواوب یرلنآ نایوج رول نه هرکص یدر نما

 ضرع هنر هج وع هدن راةدا وا راد رمخ ند هیضقو رلبدلواتیکب بوو

 نوکر الا تقاع بول وا تصرف لص رم و رلید- | رہے 9 بولا

 زونه روتیمون یزااب ل وږو رلیدلبا لتف بور وشو د نئصرف هدهاک دیص

 كل و دنکو رل دنا سالجا هتطا تخ هنن توراقیحندساح هلغلوا هدنارح

 هدکلم هرکصندنکاله كن رادج نکل یدلوا یلاع یراناش مواد جد

 رهش یدارلشعا ع ورش هنس انب كنب رهشام و رهداتنال واورلبدتاعزانت

 كنس انب ر وبه رهش عازنوب سپ یدباهدنرانک یغامربا سب ریبت روب نه
 هنرلع هکرایدلبا رارقو لوق هتیرزوا كلا سب ردنعا روهظ هرکصندنماغ

 قو ش وق هد اوه ن وک ییدد راو هرلت كنسغنق هيلا تعجایع

 یدراو لوا سوم هر رل دتا هرزوا لاونهو هل وا لوا هاشداپ هس ر ولوا
 كنا ید زراو سول وءور هرکصیدنرو کار ددع تلا هدنزو اوهس

 یدلوا نیعتم EE سد یدنروک یراشوق یزاب ییا نوا هدو

 ندعازت هنن سوم هر نکل ید رژ رد مو روک وا هدنن اس كرلنا هلاف و و

 بول وا ل وتفم س وم هر و رابدتبا ترشاسم هکنج تبقاع ب ويعا تغارف

 ییسانب كنب رهش ام ور و یدلاو هدنرب جازمو ضراس« یب س ول وم ور

 م کیسا قل ود هن وک ندنوکو یدلبا هع هللا ا ودنک بودا ماع

 5 ور كوى داناالتسا هکلاتغ قاوخ تو لاو
 سولومور اکا یحیدیا مدآ رداهبو عبج“ هبن رم لاک رد راو یراهک ر عمو
 هلبامانوب نوا جمان هنعجس رد هتسائعم ے رح سرام یدرار د سرامنآ

 ییانتهو هلغموا مولعم یساناب بواوا ان ز دلو یدنک در یداروک ذم

 3 اولس ر یرانا هدو و كناو ىدا رد اط یاومء ل وا ن وكلا رس

 : ساب هزا ندنو رط یسانا هله یدینلو ترهأش هر زوا قلاقهک ند ره

 ۲ كس ول ام ورر وديه سو ویلامور خروموردمیلع قفتم ید دلوا ندتساقعا

 هدا رلام و و تاک لوا الاح هکر دشعا و هدیاک لعتسمرب علاقو

 یساش كلام ور هرز وا یو س وكنا سوو وو ردا وادټمو لمعتسم

 یرکنز ويد ندمالساا هلع یسع دالبمو رب ز وک كب يوا ندشش رفآ
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 عوقو هرکصا دنس دعو اور و هە ید کر كءداقو نالوا

 هرزوا كاررشا هدننطاسو کالم نامزرب هرکصن دنک اله ىزا یوکینیلو

 یدلبا الا هنفرطسوتساروا یهاشداب سوغرآ سوکینیاوب هرکص رلدلوا

 مظع سوکیئیلو مرجالقف یدرو ۳ رو بودا مارکا کا سو:ساروا

 بود كنح کم هلا یسادنرفویدراو هُ ر زوا هر هن بودا عج رکسع

 بودا عج رکسعرفاو یسا را نانوب هدعب رلیدلبا لنق یبرب رب ید یسکیا
 هعفووت سا رایدتا تفرح بودا دا هرکصادتدهرو هرصاع ىچە

 فیلأت رلباک هدن-ةح بولوا ند هسوظع عباقو نالوا روهسشم ه دنرلثب
 ڭنيەور ردنکسا ید یا رب كلاوحا نائاوا تا هنط.ص 6 و) ردشکل وا

 ی دیشعا قس تراشا هدال ا هنسضعب كلا ردنلاوحا كسلوکر ه یدح

 هدنرلناب یسهفناط نانوبو ) رد-شلک هلو ازار ن دنولاط ساوکر ه موقع

 كن داوح کرک دعا طض هلا تست کا ۵ هت اروما تواوا ر تعم 9

 ن ددالوا ساب دزا یکلف اانا 5 دسانب كن رهش امور جد یسلر

 یدوب ید یشاو یدروس تطاس نامز قو بواوا یمتنع هاقورب

 كوب قینطاس اور ی دیاراو ییغوا یا م ا س ویلعاو ر وتیم ول كناو

 س ویلما یلغوا كحوک د فک دا دار تعارف هر ویهولروب نه ییغوا

 ه دلع ر نسابابو یدلآ ندنرللا كنش ادنرقو كنساباب یکلم بودیا حورخ
 یدلدا سبح « دلخرخارب ید نش ادنرق ی دلیا مارکا بویلنا سبح

 یزفرکبرب كر ویمونو ی دلبا لد ی روتیمون نب سوتسجا یلغواكناو
 نییعد تم دح كعصر مان اتشد سویل ومآی دا ا ولیسایر ی هکیدیاراو

 E کر هب و دنک ندزقو یدر دبا تمدخ راکبا هعص لوا هکیدستا
 بويعا یو هن دمع هرول نح نکل یدلآ قاثیمو دهع هنعح ههر نتا

 هنایوجرب نوګا كلس!یرلنآو یدوق سوهر یییدا كنرب لواو سونومور
 سویلومآهکرید یھک یدردیافوخ ندسویلومآ ءان هنعاسدهعارزیدر و

 نابوجو یدریو نوجا كعا ل هنابوچ یراروب نح بویوط یصوصخو
 ك اوج ی راه وصعم لوا نریدقتلا الکی بع ی دذ ساب ويعا لق یرلنا

 تروق هدش ابسل كرلنا اہل یدیاابیل یا كت روع هکیدر نا یروع
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 كرااموز هدننیرصبق سبلوج یلوا هلکنا هکرد هسیک لوا سویبنو
 هدنرکذ كنرف لولم هدالا مکه تن یدیشمک عاز هدنصوصخ یترازو

 هدنخم رات وب راق سااوج (وب راق سناوج لوق رک ذ) ردوا رکذ
 ایورتهدنامز یکیدعت هکیرپ ندنس هعقو ابورت كنس :فناط نانوب هک ردشءد
 هروب نع ٌهعقو رد هطومصم هلان ربد لوبت اتسا یکسا ه« هدلب یراکدید

 ی دواد هدنرورح هنس زونوا زویشب ايم ندمالسلاهیلع یسوم تافو

 مطعرب سوناور نالوایکاح كناورتو ردشعاروهط هدّتفو مالسلا هيلع

 نالوا یکللا راد بولوا کف الخ اکا یسارما ن اوب ہرکص یہا «اشداب

 هلج ینآ ورلیدلوا بارفظ تبقاعو هرصاح ردقهنسنوا نب رهش ابورت

 كنا هکیدلواوب ییسراپدلبق بیرخت یروب نمرهشو لاصیتسا هللا یعابتا
 لوا هکندلوا قشاع هتروعرب هدنهاناز هله یدبا راو یلغوارب هدنمان سراب

 لوا س یدیا هدنحاکن تح كەر مان سوال ندنرلکب ناوب تروع
 صوصخوو یدلک هنا كموق مع بوحاق ندنرا هلیایسعا لالضا یتروع

 لاصتسا هليا یدالوا سونا رو ردلوا ببس هتثودح نت هعقو لوا
 ایلاتا ندایرد هلبا یعابنا هسهک مان ( ساب هلا ) ن دنسا رها راک هدقدنل وا

 بودا انب ینیرهش ابا و یدلوا یلوتسم هنتعم م ویسال بودیارارف هشنالو
 هک ردیروهظاادتا كل ودایلاملآ هد الوایلاتا تقووب و یدلبا نطاسدهدنا

 یرلارعناو رد هدنرو رم هنسرب زونوا زویشد ندهالسلا هيلع یسوم تافو

 یراکلم تدم بولواهدنرور هنسرب زوتوازوی زکس ابرقت ندروب نم حیران
 روک ذم ندرلنا بولوا ایل اعاو ابآآ یراکلم راد ردشلوا هنس زویحو نیم

 تفطاس هنسزوجوا مف مو ید)اواسویاقسا (سونوح) یلغو اهرکصندسابهزا

 رایدش | بکن اش مظعران امور بو3 واان اموره دعب بول وا ماودرپ هدند الوا

 "رمتسو برح قوج هدامهش بودا هعزانم NE ها نورول نه و

 ندفرطره هکرایدلوا هداد رارق هنرزوا كنا حالا تبقاع ید ابا نارذک

 نالوابلاع هسرولوا بولغ» فرطیتنفره راهدیا كنج بوعیچ مدا رچوا
 هلءلوا بلاغ قرط رلتاعور ندنرلکدتا هلل وا را هیلبا دایقناو تعاطا هفرط

 , جد رانامور رایدت | تعارف ندنتطاسوتالع بودیا تعاطا هرلننوب املا

 مویلادعبو رلیدتامارکاو زازعا هللا یهیجوت رلبصنم ویو راصاخرغاهرلنا
 طوضم هلا تسداک !یلاوحا لرلنانو ( و) یدلبا لامعا هرانامور تلود

 iii رک یک OK یا سو at Ah ia لات نشد
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 ربجنوم | یرلعاتدامعهمانص | بودا راثلاب قارح | ین هیهلا بتک و یدلبا

 یلفاسا ولذارا هترارزوا كرانا و یدلیف هناشب ییاصقا دعسعویدلباهارک او

 نوا یرلفدلوا قسم هرالب وب رانا یدایا ظهت لاک بودیاطیلست

 یر كن راس ور دوهب مود هرکص یدیشع اطا یا هن رارزوایلاعت قح

 دابعو لتقف یرلنالوا هدنرارزوا بولوا عج هنشاب كسواهاق امادوهد نالوا

 ج ارخا ندس دق یرلینان وب هیع و فیظ تند مانصا ییاصقادعسعو یر هنا

 بودیا عجرکسع قجلوا رادربخ ند هیضق سناف ییآ سوکو ب یتنارلیدعا
 یٰلغوا دنرب بو وا لاله لوصولالبق نکل یدتسا یراو هنن رارزوا

 تعارف ندکنک هنرزوا سدقو یداوا هاشداب روتاب و ( سوکو ب قنا)

 ندنجورخ ك سو رعد یس هحوع نالوا نهر هدرلپ امور ارز ید دانا

 یداک هماش بودا رارف ندرا امور نڪ دشا نغد دل وا لاله كنشادنرق

 هاشداب هر یسودنک و لتقف قلغوا یسادنرف تولوا عج قلخ رفاو هنشاب

 كنشادنرقهرکصن دفدلوا هاشداب هرزوا حورشع هجو (سو رعد ) یدلوا

 یردارب 5 مان نر نکس سک و قنا كا یدلوا هاشداب ) سورزعد) یا

 موڈ رح ندا لتف نرابا بواوا كرس ملت اط اے یسکیا یداراو جد

 هنتف بودیا كيرحت یرکسع كرب مانوفیرث هرکص رایدتا لتق ی ردنسکلا
 كسوب رتعد یکی بولوا لوتقم راش ادنرق یکیاند هتف لواو یدلوا ادب
 ید هنرزوا كا ید-اوا لئات هت طاس سوفرغ ( سک و قنا) یغوا

 رب دا كثح بودا حورح سو: ےس یربس سوک وب قنا یلیغوا یسهحوع

 هلر رو یدلاق یرالغوا رر بولوا لوتعم هب یسېکبا 0 دننعاا و

 سنارغیتیهاشداب هشمرا سپ رایدتا دادتسا ندکولم فارطاماش "یلاها

 دن کیا رانا ںواکو یدکجرکسع هنرزوا ماش بو شورا هن دادما كلنا

 هسا یداوب یھک ره ندنلست كس وک ولسو یدلبا طض یاش کالم و لتق

 ندنس اما هامور هرکصن دن امز رب ید-ابا لاقتنا کا تال م بودا لتق

 بودیا لتق ی هرکصندکنج میظع بوکج رکسع هن رزوا كنا سویتنوب
 رول نو یدلاق « دلا رانامور نامز رپ ماش کالعو یدلبا ذخا یماش کالم

۹( () 
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 یدیارلشاا یس دق یح یدرب دتا ذخا نس هاو تراغ نسههن كم اش

 ندرا هلبا اپوقس اروم بونودسوکوب یتناهرکصندداقعنا كروب نم ےلص

 بودیارارف هسدق نع هیلشرواابوقسااب یدزوب بودا كنج هدنرانک یغامریا
 نایسادوُهب یدلبا هرسعاحم یسدقو ید شرا ن دندرآ ید سوک و قنا

 نالوابارخ تكسدتبورو ناما هرانا سد رابدتا ما 1 ییا ودسا بودنا

 یدبا هرزوا ماظعا دوهب لاوحا هدننفو كناو یدلب ۳ رو رهمعت نی رارب

 سکو لس یرلکوب یدلاق ییغوا ج وا بواوا كاله س وکو قنا هرکص

 بولوا سورزمد یرلکحوک و سااف یبآسوکو ب ینایرا هاتر واوارطابولیذ ,

 لغوا كوب هدف داوا لاله یرااب یدبا نهر «دربامور یسکیاوت
 هدرابناموریدیا مدآلقعلا فیعط نکا یدلوا هاشداب رتابولبف (سوک و لس)

 سوکوب قنا یردارپ نالوا  AEرادربخ ن دنفبدلوا كاله كن سا .

 بودیا عاخ نشادنرفو یداک هماش بودا رارف ندرایامور قسعلوا .

 بیت  EEتارو راک هلرحو نانف سوک و قنا روو یدک

 كن ردننکسا حشرات ساافیآ ( سوکو قنا ۱ یدا مدآ یحاصتارادمو

 رە بودیا عج کا E بواوا هاشداب و دیس هرس ینسب قرف زول

 مان روتمولیف بواوا لاله سنافییا سویلط) تفوساوا یدراو ھه رزوا

 یدرروک, یسانا ن روما رل بدا سویملطد هنب رب یا یدلاق لغواكحوکرب

 بودا تراک یهیرصمراد سنا یآ هلدمالوا یرلتردق هعف د نع د نکل

 ۲ یراکدعا نایصع كرابدوهب نالوا هدسدق ه داتا یدلا تیالو هصت
Eنس , یدلبا رر رغیدو هی من ناحندرانا هنب اکا یصوضخ و  

 ۱ ناب بودا حو یدلبا هرصاح یسدق بواک هرزوا ثعرس

 ۱ اشا تی یذ نالوا هدنشاو ببر ۵ ییاصخا دمو لو مدا قوج

 رول مر بودیالرع تب راءاخاخ شاب كراددوهیو یدلیا امغیو تراغ
 رد عوقو EP ىلا كنتطاس كلا هدو واو یدلب ابصا فا

 دادماندرانامور سویماطب نکا یدراو هنرزوا رص م بونود هغ هرکص

 امدعهورلیدت اعفد ی وکو ل ا بودا تمواقم هعفد وب مرج الف یدل

 . یداک هماش رساخو باخ بونود س درلبدلا ن دنلا یراتالو ىب دلا

 هبت لاک نوجا ور
 ۱ بی رضو بهأو لتقهدانز ندب اوابوراو هنیزوا رانا هو یدلوا كاضغ

 ندرصم کال ی ودنک سدق دوهب و
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 هدت الو ی هزب هرول نم یسانا یوا هلا یک رګ یساناو یدل وا هاشداب

 ىس اا كنهرو له توو لوا یدلبا لتق بودیا عمط دد ےس هصح نالوا

 ی )هو هربشم یدلوا سو سح روا یردار هنر بولءا لاله

 هماش نوعا یماقتنا هللا رکسع ےظعر قجلوا لصاو هب ودنک یربخ

 كلا سوط: سد یدلیا رارف بویمهدیا تمواقم اکآ سوکو لس یدراو

 بوئود سوکو اس یدلبا بصن یسکارهی ( سوکو ب قنا ) یرد ار, هنر
 رد هقناط ىر د هګرذ ا هتاغ سوگ واس هدد دنا هر

 هک موق كولب رپ ندرلناو ید رارولوا هداینامرح هشاط لوا تقولوا یدلک
 هلا و ری راهاشدا ایسآ وراددراو هنتکلماسآیدیاس هولهرب یک اكن ران ر

 بواک سوک واس یدراتوط نانکس هلا هفولع ندرانا هساک مزال كعا كن

 كنشادن رق توراوو یدلآ دادما ندرلنا 1 وحا قعهراو دن رزوا یادنرفو

 تودارارف هرصعم و ارد سوک وب ۳ یشادنرفس» یدلایالو ندالا

 لاله هد مصع هرکصتدنامززار و یدلوا« دنساحر تا نادس والطب

 یلبغوا دن ۶ یدلوا لاله بوشد TES هدداش ید سوکو لس یسادنرف

 بودا تک لزوکو یداوا هاشدا رک ی سونغ( سکو ا ثا (

 بوراو هر د هلا E ےطعر هرکصا دندمرپ و یدرب و ماظ) ۵ کلم

 كنارتاب ولف ه دعا ید ود ورک تبولزوو یدتا كنح هلبا ارابولق سویا

 هلا سنانییا سویلط؛ یلغوا كلا قعلوا لصاو هیودنک یربخ یاله
 سا یدیشاتصو هرازامور ینلغوا رطاب ولیف امدق«یدتک هکعا كنج
 شا وا مره جد A_9 دول ص وکو 2 رلب دتا ا 6 رلثامور

 هلاتد راک تسقاع یدلوا ادب توادع مظع ه دنرمل ادن هارل-امور ندیسوب و

 هةوا قلتسود ° دنرارا هلا دار یتاه یهاشداب سونو یدلوا یدوم

 کا هرکص رلبدتا كلج یرحا هدعت ۳ هژرلس امور تویتتسا دادءا نان

 سوروات هک هلا طرش لوا رب دوا کت توناصوا نا ید فرط

 بولوا كسوکو یا هاب تالاع نالوا هدنسارو كن رلدخاط صار# یعل

 نکا لوس هکنح هلا رل.نامور سوآ وب و هوا نهر هدرلسامور

 ةکالاع بودیا لاسرا رک ع رفاو هللا كرب مان اب وتسا سافا سوبط! |
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 1 (سخیو )هد ۶! ساو هد ءب (سدرب ال )سلوش هنر كن (ردنسکلا) سل وتب

 وااو حصیفو لنک یس ویسپموپ بولوا ( ساو "رثولو )یلوتهدعب
 یشادنرف زق هن ریو جارخا ندننکلم ینا سویل وج ءرکص ردشعا تفااخ
 كناویدلبا دصفاکا سوتوغارمهبف هرکص یتا بصنیی( اراب ویلیق )
 سر نوش | هد هک ر هم نکل یدلوا لباقههرمصیف هلبا یرکسعرمصم سوینوتنا قشاع
 بولوا یلوتسم هرصم مصیق سبیدلوا مرهنیرکسعكنهروزءو لوتعم
 تواوا ضرف:«هسلاط: تاودو یدلبا لال ییودنک هلارهز ارا ولق

 یوزف كنانوب لولم ( هلکلبذ ) ی دلوا قح*هامور تنطاس ییالورمص

 "ناسا یرلنا ردرلشلوا هاش داب دنیا ماش نع هدانربسرانا هک رد هدنرکد

 رلنوب م دروک بس انه هماقم ی رارکذ بولوب هدخشراترب جرم ندنانوب
 یر روهظ ء ادتاو م اش قسشمد یرلکللاراد ب واوا مدآرفن یا نوا

 یعنوازویکب نیم ر وب نمرات یرلطارقن او یس هنس ی کس كرد: کسا هبلخ
 سوک ول یژادتا ر دثلوا هنس زویکا ات یرلکلم ت دمو یس هنس

 دندب الو ماش یدیا ندک ولمد الوا بواوا انوذقام یدلوم كلا هک یدنا

 ینآ بودیارفس هنن رزوا سونوغ قن | یهاش داب ایسا هرکصت دقدلوا كلام

 هرکصبودیا حت ی داوسو لباب و ی دلبا سدح یس ویرتمد یلغواو لتق
 هدنفرط یزاغو رکذ قا كت هبنططسق ملح هک هلبا یه اشداب تنویسان

 تا كه اشداب لوا هکیدلنا كنج ردنراع نددالب نالوا هدنرغا نالوا

 ب وزوب نی رکسعو ی دلبا لتقو هباغ هنب رزوا كناو ی دیا سوک اعز
 یهاشدارمصم سد یدلیا زواع ندح بودیا نایفط هدعب یدلوا بلاق

 كنا هلبارکسع یظع یسونوارمس یردارب بودبامایق هیرح هاکنا سویا

 هدنسح و لوتعم هدکنح لوا سوکو لس بولوا كنج یدل.ا لاسراهنرزوا
 ثالام هنتکلع نانوبو ی دلوا صضالخ سون وغ یا س و مد نالوا

 سوکو لس موق رهویدلاقهدنباةعا كنا كالم لد هنروهظنونامورات بولو ا

 بولوایھهاشداب ماش تدمرب روس ) سوک و ینا ) یلغوا هدقدلوا لوم

 كل و یدلوا هاشداب د وبهم نعي س وپه ( سو ڪو قنا) یلغوا هدعب

 سهم بوبا ڈوب ینروع لوا هرکص ی دلک هیایند یلغوا یکیا ن دنروعرب
 تر كن رالغواو ی دلبا حوزت یسینهزب یزق كسوغیاد اليف یسویلطب
 یدبا سک ار هب سوکو پ قنا یعسا كنیرو س وکین یللاق سوکو لس یم

ET ۰ 

  و
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 س رٍیالطب ه دعد ی داوا لاله دشا از ویکیا بولواهاش داب هنسزوعطیمرگب

 زوکیا هرکصخدتنطاس هنس کنایمرکب بولواهاشد اب تروع مان (ارطبولد )

 تتطاس بولوا مام ه دنوب هسلاطب تاودو ی داوا لاله هدیکنا ناسکس

 ارطبولفوبو ر دشا لاسةتا هرفصالاوتب نالوا یس هش اط م دآ ییا
 یدیاهعسافتو ہیکح نولوا یر كسوردنکسایراکددثیدا سویلط)

 هد هضابرو هیعطو هبهلا نح یدر دنا مظعل و رمد وت هبا لگو (ہکحو

 رد شوا هجرت هنعسا كلا هکر دراو یس هغنص ٥ بتک هدن ودر اسو هدبطو

 هدنکلم انب وذقامبولوایس هج وقرب مانسویئوطقاكناوردوسنم هپ ودنکو
 ردروکذم هج وب . دالا رات ردرصمدالباسنوذقامو كيرمش هو دنکآ

 هکر بد لماکلا بح اصو رل دیا امکح یڑکآ كب هسلاطروبو هبفام هیفو
 نده.لاطب نانلوارکذوب سویعلطب نالوانلوم كتك یرمغی دو یط ن

 ك وام طلا تحاص هکر درلشءدو ردرلشعارک ذال ضب هرزوا قوا

 ىا ملا بحاص سب ردقج هئلوارک ذ هدیفاشا مک هتل رد هدنتفو مور

 مولعم ( و )ردشماعا تباصا ه دنک و دتادع ند ه-لاطب نالوا كولم

 هدنرلبترتو هدنراکلم تدمو ه دنرلعسا ك هسلاطب ناثوا رکذو هک نوساوا

 هکر دزناج نکل ردرلشغ | فالتخا تباغ لماکلا بحاص ها رصتخلا بحاص
 بقل لم اکلا بح اص هک هلوا شلواوب ین اشنم كشاف فالخ هبت روب
 قالطا هنس هلج كنرلهاشداب نانو نلکهرکصا دردنکسانامهسویعلط)
 نا دند الک مک وتت ر چا صیص# هرصم لولم نالوا ندرلنا تودنا

 تولوایربغ كن هسلاطب نالواروک ذم هدناتک كلا سردو نال وا مهفنم

 باور تالماکلا بحاص لاح همهب هوا شلوا یریغدوخاب ماش دسااطبا

 ( شطاغاذوا ) هنس قرف ( سونایمد ) هنس زکسزونوا ( سوغو ) هرزوا
 ) شط اغاذوا) کیا یرکب ( سلاقیقا)ر یمرکب ) رطقاليف) هنس ترد یرکب

 (ینتع ) هنس یرکب (ردنشخا ) هنس یدب نوا ( رطاس ) ز وعط یرکب
 سااوجادعامندنووردشلوا هاشداب هنسید نوا (هرطبو الق ) هنس کس

 دس>-روا یکن هنم الکر ص تلا بحاص نانلوارکذہدالاب نالوا مدنخشرات

 ساوت هرکصتدسحر وا روق سم هکر د ساو هدعب بواوا قفاوم هک
 بواوا هسوک قبدنزو كانسو مل اظ رد هنسانع«میسج هکیدلوا(سوقسف )
 هنیر_ رلیدتبا ملخ بودبا حورخ قاخ ه رکص یدلا ہلا حاکن یشادرفرف
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 ناسکسزویکیا كب شب كطوبه یر روهظ ءادتاو ماش ضعبو هیقرفاو
 شغازویشب كب شب یراضارقناویس هنس ی نکس کتبر نکس جی راتوزوقط
 یرلکل« تدعو یسهنس یجکیا ناسکس ز ویکیا كنب ردنکسا راتو ج وا

 ۶ كلان هره ردنکساو رصم مک ره هدنرس و ردشلوا هنس ترد شغ زویکبا

 هرکص ردکءد ترطادسا یسانعع ید را ردبا میعسد سوبلطا یتا هسزولوا

 مور ردرلشعد هسلاطد بودبا عج هرزوا یر هد ءا یظفل ل وا برع
 اوا یبقل كن رل-هاشداب مو رصق نالوا یل كن راهاش دان

 رد ڪڪ كلا جد ی رلکدلبا عج وید هرتس اکاو هیصاش ن رلظل

 6 سوسش ۱( سویعلط) ها طد 4 وا هر ز وا لوق رضا تج اصو

 بولوا هاش داب هنس یم رکب یدیا بقلم وید طاع بول وا سوغالا نا
 سویعلط) هن ر بولوا توف هدنس هنس ېچ د یمرکب كنب ردنکسا ی رات
 هنس نکس ز ووا ردکعد یحم كنشادنرق یسانعم یدک ( سوفل رولیف )

 ند هیناربع یتار وت یدل وا ت وف دن رات شب شعلا ب ول وا هاشداپ

 هنس شب یرکی ( سجروا ) سویلط! هدعب ردوب نرردتنالقن هب هيلا رس
 ناسهط یالهردشهر و جارخ یهاش داب ماش کا ید وا هاش داب

 س ویلطب ه دعل ردکعد یجدا اا یسانعم كن سارد هدنح رات

 یسانعم ردشلوا عقاو (ر وناپ ولیف )هد هح ضعد یدلوا (روطب وليف )

 یدلوا ك الههدد زوب بولوا هنس ید.نوا یتدم ردکعد یجب وس نساباب
 رد سناف یا هد هس صعب فی رش یب ( سوتنغتفآ ) سویعلطا هدعب
 سويعلط) یدلوا كاله هدر زوت وازوب بول وا هاشداب هنس ترد یمرکب

 زوت وا ردکعد ېچ وس نسانا یسانعم هکر تام ولیف دوخاب (روطیم ولیف )
 سوی هدب یدلوا كالههدیتلا شاز و بول وا هاشداپ هنس شب
 ردو ندا ه داعا هنکلم یسوب رتمو یدلوا هاش داب هنسزوفطیمرکب (سحروا)

 هنس قلا نوا ( اریطوس )سویعلطب هدعب ردشلوا لاله هدشد ناسفطزو

 ( سط ریدیس ) سویعلط) ردهد رب نوا زویکنا ی اله ردشلوا هاشداپ

 سویعلطب هدعب ردد وا لاله هدیه رکن ز وکنا بولوا تدم هن-ز وعط

 زرد ثیدطا سویلطب اک او یدلوا هاش داب هنس ج وا ( سوردنکسا )

 نکس ( سوق دولیف ) سویعلطا هدءب ر د هدج وایم رکیز وکیا یاله
 (سویسوب و)سویع طبهدءهبیداوا لالههدرب زونوازورکیا بول اهاشداپ هنس

E O EO ۸ 
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 ارز هعاقمریاق یب رغ بو راق یودنک قحا نهب راسا هب ار زوا
 ندلضافاهدنراک كنخرات مع ) لوا ضفب هلیا ةاساومو تبحهلیا راثیتسا
 ءابو هلبا یرسک كمالواذ سوُمیلو هکشعد مد و وک شب ار كندسوکرب

 بول وا هلا هنکاس نیس هدعب هتکاس واو هدعب دم وكم ءان هدعب هنکاس

 حر برق هدن راتدب ردلیتتس* ید هللا لادبا هاب ناف هدمور تا مسا و

 هک ردب ردب كل رد:سکلا م رکھ نب و مظعا ئال هس وب و نوحما یییدلوا

 هدنرانک یغامرا شرور ردیا ربع هللا ردنکسا ندنا هدّشعل مالسا لها

 هرکصو فورع«هلبا تبسن اکا هاکعا انب سوییلف موق مه ی رھش هبلف عقاو
 یودلند یو سوبیلف اکاردتائشد هلو ترالوا مخر ندیلو سوبیلف

 یهتا رد یک یکودلند یو یتا ویل وییلکو یو هرخو لوب نیط:ط ق
 هسا ردنکساو یداوا به اذ هنتون كر دنکسا ههبش الب لض اف ول سد

 هدنت وېل هلس هدنر وص ییبدلوا دس بحاص نالوا ر وک ذم هدع رک نارق

 هدالاب ےک هتن ردلکد نالوا رو کذم هدنآرق وب هک فیکف ردراو ههبش
 هنتین ادحووهدوج ولا بجاو بولومدآبه ذعیکحرب نکل یدا وامولهم

 تدابع همانصاو بکاوک یک یدادجا ب ول وا رقم هرز وا ابکح كاسم
 مولع یک ودعا ثدْشذ هتعي رشر و ب و روتک ناعا هرب رب اماید عا

 هس و ردن_کسا لع وا تنطاس هدقدل وا ت ود ردا ناوا دوا ردلکد

 راطحب ید-ابا بانتجا ندهب وند فراخزو یداتق لوق بولوا ضرع
 یلم هرکصاد ردنکسا لاح هحب رز ربد یدیغو یدا و كردنکسا جد

 لاوحا كفئاوط كولم یدئلوا مست ه دنراذب نان وب كولمو فاوط كولم
 س وفیلیف ن سوفلیف یردارب كردنکسا ندنانوب ل ولم یدنلوا رکذ هدالاب

 یدانا تماقا هداریکلا ةيمور بولوا كلام هنرادد ان وذقام هعراو هسادنا

 ناحیرذآو هینیم راو دنا ا الخ الو لاو هر رج و ماشو

 هثدالب هیس رفاو هر ردنکساو رص مو هک مات س و رطم هن راد ملیدو

 لاوحاكنسادعام ندهسلاطب ند رانوبو یدلوا كالام سوسش سویاطا

 دهن ندرالا تا ود و یکدلاق هسخ وب یعدلاق ی راسن ب ویا وا م ولعم

 لقتسمرب ییلاوحا كن هسلاطب و ردشم هلی یدتا لاقتنا ءرایک و قیدقیح
 هدنرکذ یعورف كنکولم نانو  (فرح یملیا) لهدیا رکد هدفرح
 هبردنکساو رمصم یرلکلارادبولوا داره جوا نوا رد هسلاطب رانا کرد
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 کرد لماکلا بحاص رد هلب وط هصق یباق و ندا نابرج هلا یسامکحو
 ینیدلوا قطان یہلا باک بوراو هجوجأمو ج وجاب ردن کسا هرکصندنا
 یدابا ان دس نوا عفدو منم ندقلخ نيداسفو رش كن هفاط لوا هرزوا

 ۷ لر رلنا هکرد وب نالوا جی بواوا همان لاوا EES ۳۳ و> ًامو جوجأبو

 بولوا م وة رب ددعاا رشک رد راو یرلتک وش و ردع ون ر ندس هناط

 یرلعا ت رضم لاصبا هراتالو نال وار واح و برق هر ودن نک
 یدلا ان یدس ب واک سد رایدتنا تیاکش مه رنک یاری اها هلا

 ندنع هعدابت ندا ان یدس ارز رداطخ ز وس وب هکر د مصتخلا بحاصو

 هدن صع مهار ترضح ىدا نین رفلا وذ یفل و بعص ا بوا وا

 ههداست هدالاب ےک هترد دیزم ین و یخد تبل وا نداوذا ردشماک

 نعضاو» و میر IE هم یدو ا رکذ هدنفرح

 نک ردیک هل رهش هرر دن کسا نالوا ینلاراد ب ور وتک هرم سا هب

 ام وع” هدتیاو ر رو اق ون هد ر وز رهش هکر د a هدنس هیحات داوس

 ردنامز یرادعع هنس ِ نوا یتدم و قلا ز وتوا نس یدل وا كاله
 لوا عم بوا وا مدآ ت کحو لع بحاص وللاهص ی راص ول ز وک لوک

 هدنروما عی یدیا ید رک اش كیکح سلاط اطسرا نالوا ف و رعم وید
 هکبد ردن وک دغاک هب وطس را هرک رب تح ید ردنا هراشتسا هلکتا ردنکسا

 هرتک سوفت بای راو هدیعب ممه باعکارلنا راو تعاجرب ندنس هشاط مور

 2۳ و هرزوآ لوح رک را ودنک هلفلواراهدآ میم

 وطسرا رک كل ا رددت هلوک هن هدنفح رلتوب یر عسا ید نی رالتف ءان

 تم دعب یدعا یدل وا رم والعم یم وهم كکي وتکم هکند زا باوج

 هکنوحو ردا تأشن ندسفن تسخ و تئاند ردغ رد افو اذن سفن رک و

 هدنناب یراشاعم ی رانا نس یدعا رد راو لفع ناصنو تعاعش هدرلنا

 تقص شاع بیط ارز لیق شوغا مه و رس مههلرلتر وعربلد بودا هیفرت
 لتف ار ز هلبا زارمحا نداتقو ر ر دوس یم الس ب ودا هاما یعاعم

 كا باقع همدارو نملوا ترتغءهکردمذ رو علوا هلاقتسسا هکر دل زرب

 هکآ وفع هدکدتسا هنب هکتا باقع هلبا یشر یغاشا ندلتف هدکداک مزال

 هلا ق-اخ نسح نسو ردتفص ل ز وک وقع هردقلا دنع و نس هل وا رداق

 كاا یکسفن و نول وا هرز وا صالخا کس قاخ هکل وا فصت»



۱ (۰۱۳) 

 هکن دنا رها هدعب یدلیا تسارحو طفح ن را راسه نایت روق اردو

 ندقاربطیر و ندشاطیرب هدن راکاب ردهدننامنكنلحاوساناساو هیتر را
 تمالع هی دلوا لصاو كد هلع هنیلم كا دارد بودا اد غاط یا
 هدعب را رد یزدوعساوک ره هرلغاط لوا هدنامز یکید ع” زهیلبا عضو

 راید-ا عوحر هن رالاح یکلوا هنن یسهقناط نانوب بولوا لاله ساوکره

 ندا کیا هكا الاف هذا كندال وارب رادقم رب ندتکلم قحا

 نان ویو یهتنا یدلوا كلام هن وکم عب ر هل جاب ب ودنا روهظ ردنکسا

 لیصاشتو ياا نالا ىلا كك ولم فأ اوط نال وا هدنسارا یسهش اط
 هکر د سوخیلف ن (ردنکسا)یرخآ كنانوب ل ولمردزشمامل وا علطمهنلاوحا

 هل ردنکسا ردطلغ کل ردسوفایف نالوا ر وهشم ردکعد یهاشداب سرف

 یگزات نانو 5 ارم وا داععا هن رب رد راو همت لاوقا هدنمسد درس

 ن سوبلف نب ردنسکلا مدا وب هرزوا لاونم وب نیس كلردنکسا هدنس هجرت

 ساقدر ن سواهجرا نسولف ن سوپ و اراآ نب سات هملآ نبساتنیمآ

 ن س وساله نب س وا هد ویلق ن سو کام وتس رآ نب سون هم نب
 نامز یرادقم هنس ز و کس ندنکنحاندرت ب واوا ول ر قنآ نساوک ره

 یکساهدنرغا یزاغوب هینطنطسق > اند رت ردشعا دلوت هرکصذدنرو ره

 ندنر وهظ ردکسا یسهقناط نان وب یهتنا رد رهش ی راگ د لوسا

 نکولع بودیا رفس هنر ز وا ل رنا ردنکسا ه رکص رابدناكولبلواب مدقم

 ی ود س رف هرکص عج هد ودنک یتلهاشداب م ور و نان ویو ىدا لت

 هکندلوا هزوکو ب صا یدلبا لو نراهاشداب بودیا رفس جد هنرز وا

 یهاشداب سرف یک یراهاشداب مورو نانوب رس سوفیلف یسااب لردنکسا

 ردنکسا لغ واو لاله س وغیلق هرکص یدر رو حارخ هیاراد نالوا

 تولوت توق هدقدلوا كالام هنس هلج تیگلاع مورو نانو بولوا هاشداب

 هنفرط ردنکسا ب واک هبضغاراد یدلبا عاما ندکمرب و جارخ هیاراد

 هد هر زج بودیا عج رکسع ځد یسکیا هرکص یدردنوک زادمان ریو دنت
 هارب د 2. رکصخدتاب رج هردک تورج هدنراش ریدشلا ول هرپ رب

 هیاراد لردنکساو یدلا نالو بودا لتق یاراد ردنکسا هرکصن دکنح

 حر یعحوا هدتاورر و دلم توس ىلا ك ىدا یس دما ع

 وام هل رع الو نوا بود بس هنح فارطاو هدف 9 ۱ را

OD ) 5۰ ر 



( ۰۱۲ ) 

 . هشرلفرط لاش وبرغكدزورب یراتالو بولواابنو ذقام یراکللا رادو
 هیماش روغلو ییوررح هدنف رط بونج یدودح كن راتکلعو ردشعس ود

 یذاح نی الو نال هدنفرط لاعسو ییالو نال هدنفرط لاعوهب رز روغلو

  هیدور لا طدعاق کی ررانک كنت الو نامالاه دن رطبرغ ودالبنالوا
 تولوا باونالا بانو یرار انک الو هینیمراهدنف رط قرشورد رهش

 ھن ط:ط سق محل خ نالوا هدنسارازک د هرف هلرکذ قا نع شط نر هبا مور رګ

 یرغصا مسقو هنفرط قرشم یمظعا مسق بودیاكولب یکیا تالو نانوب

 ردتفالیلجو عس اورب بولوا یتفلهیشرفا یتا سا نانو ر شش ود هنفرطبرفع
 ءادت | بولوا نائوا ت دابو هشباص هرزوایییدنلوا رکذ هدالاب یرلثدو

 ناسکسزویکبا کپ شب یرلضارقناو یکیازویتلا ك تر د یرروهظ
 شب ر دشلوا هنس تلا ناسکس زوتلا یرلکل« ت دمو « دنز هنس رک

 یسوم ترمضح یس ادا كن هاو تنطلس هکر دروطسم ه دخ راوت

 سادرام هاشداپ ادعا ندرلنا بولوا مدقم هنس یتلا شعزویحوا ندننافو

 .هدهجرت ردنانوب نالوا هاشداب لوا هرزوا اور یدوعسمورد طیف مان

 بارعاو كارتا ب ویلواکولم لقتسهكنس هفناط نانوب وب هدناملا دقهکر د

 دنب  رزواو فک یسیضء ن دفناوط ل وا رادیا فن اوط یک یر قاط
 یدرار دا لیدم تقو یراک دا دار هئو راردبا بصن سر یدار

 كنج هللا یراررب فاوطلوایدرارروک هلباروهج نب لروما د یراضهبو

 طبضلرانا ن هتمزآ هکیدباراو میاقو ضعب فورعم هدنراتبویدراردیا
 هک ردرهشبارخرب هدنب رد یزاغو رک دقا اندرت یکی کنجان در ید راردنا

 هدننامز مالسلا هیلع دواد ان كنحوو رار, د لوپن | تسا یکسا اکا یدعش

 كن رب ندنرلک؛نانو ییغوا كنه اشدان لرهشلوا هکیدلوا ول یس ردشل وا

 هرکه دهرصاحشیرهشلواهن-لوا بودناعاعحا قاخسب یدلا قتروع

 ساوک ره ندندادحا ردنکسا هد رصع لواو رب دارا بیر هدعب 2

 ` رهق یرایج راخ نالوا هدنرشو ید ابا قوت هبارما راس بودا روهظ

 ماظن هنلاوحا كنس هغناسط نا وب و یدلوا كلام هرا رهش قوج بودبا
 هند اب ضعل بوس رو هنننالو اپسآ هرکص یدلوا هاشدان ےظعر تورو

 ۰ یدردنا تعوجح ل زوک هدنتس ییاناعر نالوا هداتاا لاو یدلبا التسا

 یدل وا كالام هند الب صعد ید كلا ب وراو هب هيف رفا هلبااب رد هد-هډ



)۱١( 
 كفرط یک هدنوکوب رد راشعا فل بویلوا مضاح هکنچ وب نراا ون

 سوا تبقاع رایدتا كنج هبتره لاک بو رس وک مدق تاب یرکسع ید
 هليا یغارنه نالوا هدنلا نامه هدکد روک یلاحوب رمضح یدلوا م رهنع

 (لج ا رقعکا رقعاوو )یدک و ج هرب یک هود شاارکسبوروا نغادا یدنک

 لاا كمك هعقدعلوا لتقن س والا رمثعما هکیدید ب ودیا هحصص ود
 هدلاحو یتا سوا لرو کس ررو هنس د هلا لاحو ترا یدعا ردقوب

 مان مادقاو راد روطهکنح یرورض تویم هفاروربدشا تعفش تورو

 لق یصاسلا نامعا نب و رع نالوا يو زو ید بودنا

 هداتناوب رلیدب وجاف هنفلخ حررخ بودا هءاغ هرزوا لاکسواو یدناوا

 هرلنا كق هت روب هزکن اوخا س وا رمشعماب هکندند تودنا ادن هسک ر

 رابدکح لا سوا رد رد لوا ندعل واوشکوق هر وکلد ا ون وو

 رالا لاجر ریضاو هطو رق راب دتا تغ ارف ندع وکیئ رلیج رزخو 2

 حالف نکا رای رووک هرس هراب یغابا هلی وایربضح سواو رایدی وص یتریک
 نی رلقل امرخو نب راراد كجررزخسواویدلوا لاله ندجنز لوابو ]وب
 نیزراد كهل ون لهش لاذاعم ن دع طعف رلب دتاراساب قارحا

 نی تباث سابا نب ریز هداوک وب ید رات روق ب ودیا تعافش نر را امرخو
 نسهیصان قحا بویم رداوا نکلیدلبا ذخا یی ییرزخا ساع ن سق
 عقاو كنج هدنسارا جر رخ و س وا هرکص ندکنجو یدری ویلاص بوسک

 یرل هک كنس هلج كرلنا بو دار وهظ م السانیبم ند ارز ی دلوا

 ث اغب موب ویو نیلا-ملا بر هلن دا یدلوا « دعم م دید تلم ترصن

 نیعو هلا یک كن هدحوم ءاب یظغل ثاغیو ردشهلیوسراعشا قوج هدنعح

 مانا کد دعا رکذ مزب هکنوسا وا مواعم ) رد هلا هک هکر بد یبکو هلحهم

 هسروللوا دار عالطا هل.صافتركا ر دلاجالا قی رطلیع برع "هفورعم

 یو ا ) ر دیفاک ه دنا وب رانا ارز هئلوا تعحای هند رلباتک لءاک و دقع

 ر دیس هفناط نانویرلنا هکرد هدنرکذ یراه اشداپ مور یکلوا ( رطس

 هلک حاقرپ روند رفص الاوش هرلنا کرد ۰ اد یرله اش داب مور ی او

 فرح یکیار د هدنرکذ لوا م ور یعب ن انوب كوام ( هک یکلوا )ردهرزوا

 هدنراباتک حیراوت ضمب رد هدنرکذلوصا كلرانا ( فرح یلوا ) ردهنیرزوا
 كرلت وب هر زوا ینیدلوا  SE EEرد رفت حوا زونوا اس رفت هل هلر



N 
 یدعشمدیشم اما وب ہد ساع لوا نب راشعا فلاحت هلک مس شب رق هرلاا
 هدع) بور و شوک رخ باوخود مدلک هغالوا لخ اد هدېع لوا ید نب

 نع راه راجو ز نعفاص یزرع رات روع قاف و هک زه اط رز هکیدد

 ردا برم هنس هر كرلنا راککر اور ر کم درازا ووش راج بوهيخ

 بواک زک هس ر ول هرو اضر هرلشوا هل وب هد زس رکا روک كقاب یدعا

 هدنراکدتشیا یتآ یوق سوا كمرک هتجز هد وهب الاو كل وا هل هلهزب

 هنن بودا تغارف ندشیا لوا بود ززاوا هداداضر هراک وزب هللا ذاعم

 رض و هظد رق یس هلق س وآ E الا را علا موب ) رلیدتک هت راراد

 هدنبلط كا كنج هلا حر زخ ب ولوا تالر هل را ونک ندنرا هلبق

 مدآ دن راادوهب مضاو هظب رق قعلوا یعوسع كنمو حرزخ یرلفدلوا

 دعا دارم قافتا هلا سوازب دوهب رابد دزرهدا كنج هلکزس بوردوک

 حرزخ نوح كعا افو هنر دمعوب بوبد زا قافتا ید مویلا دو

 یرل-ةدلوا كنس هلق دوهب وو رلبد ریو نهر مالغ ددع قرق هنفرط

 یک یرلک دعا ص ی رلنهر لوا حرزخ یدنا لع ب وخ تاغ و

 دوخاب رات وسک بوجوک ندع ی راقدلوا اب هکر لید رد وک رخ هد وهل

 رلت وسنا هلب وا هس رز رول هت رنا ز دف ند رب زپ ز ردنا لتف قی رانهر

 یرانهر لوا بودا ردغ نایعتلا ن و رغ سد راد ردو ڪڪ رخ ود

 یدتک بود ردغاو ردد لشیا و ییا ن هللا دبع نکل یدلا لتق

 قالطا بویع|لتف یرادهرنالواهدراودنکر لل وا ناب مش ه و نکه دزوسوب و

 یرب۶ هرکصتد هعقووب ردند رنا دسا نب ےلس یدج كیک نب د رلیدلبا

 قافتالا ىلع یسهلج بول وا كلر هلا سوا یر هلسةرمضنو هظو رق

 حورمشع هجو ثاغب موب ارد قالار الا موب دکنج وب رابدلبا كنج هلبا حرزخ
 د وه لنابش صعب ید و داحاو فافتا هلا سوا مضن و هظو رق هرزوا

 هدنراقدلوا راد ربخ ندهدام و ید ح رزخ یدل وا تسد هلرلنا ید

 برح "هدامآ بور دنوکربخ هنب هلبق هنیمجو معما نال وا یراذیلح
 بوردنوک مدآ هنلئابق هنب نه نالوا یرا-فیلح ید سوا رلبدلوا لاتقو

 یالع هن رب ر هدناب هرکصندک د ر وک قارضاح نوکقرف نيف رط

 نامعنلان و رع یس ر كجرزخ و امسا نب بلاکلارضح یسر كسوارلیدلوا
 ندس واو یابنا ولولسس نب یا نب هللا دبع ندج رخ ب واوا یضابلا



)۰4( 
 ینالعددع چوا ندراودنک ج رزخ هلم وب لوتع» هداز مدآ حوا ندنفرظ

 لتق یرلنا بودیا ردغ س وا نکا رلیدشا لست هرز وا ق-1 وا نهر
 ردشنلوا هیعسل راعقلا برح هراکنج ندا تأشن ندسس و هلبا یرلقنا

 هک بولوا هدنراتب حرزخو سواو ردل والا راف وب هک ( قیا دملا موب )
 رایدلنا عم ج ررخقهاوا لوتفم رانه ر ردلکد رات نال وا هدنرا سقو

 سد ولا یراسر سوا بول وا لوساس نبا نب هللا دبع ی رلسنر

 كنجد دش هرم كج هدنا انفا نر رپ بوشلوب هدشنادح یدا هسک مان

 یدناب حو رج نامز ق وچ ب ونا هراب ندنرب چاق رب مطح نم سد رفیالیا
 عج ه دل مات س مضعو سیم كلذ دعب ( س رضمو سعع مو )

 یراکدند سرم ج رز سد ردنرابع ند راو د یکیارلت وب رل دا وا

 ران وک جاقرب بور وط هند را راد یرلکدید سعم سواو ك رادج

 هنر هعلق و رلیدح اق تولوا مرهنم س وا هرکصذدن راک دتا كنج کم

 ندنس هلق سواه دعب ید غ و یراق داوا مزهنم شح اف هبن رعوب رلنارلیدنابق

 له شالا دبع ون ند سوا نکارلب دلبا هع داوم هللا ج رزخ ف وع و

 هج دلا یرماقعتا ندجررخ ات بودبا عاتماند هعداوم یراب رغورفظ وو
 بودا راتراغ و راتذا هرلنا جرزخ سراب داوا یصم ويد ززلوا هطاصعء

 كنجو رلیدتا تراغ هنب ر ز وا لهشالا دبع وب هاون رلیدلبا ےاجلا

 و رع ینآ هرکص یدل وا رادجنز تباغ لیهشالا ذاعم نی دعس بودنا

 هدعد یدلآ هنکرد بوویج تحاصاکا ورع رایدتاهب ل هش الا حوا نا

 فلاح هللا شب رقو بوراو هی هکم هلت ر وص تراز نرش تب سوا
 لوا نکا را بدلوا تسدمه هلرلنا هدکعا كنج هلا ج ر رخ بودیا دهاعتو

 راد ربخ ندصوصخوب ب واک هرکص یدیا لکد رضاح لعجوبا هدسلج
 لیور كرل هدد راکزور نلکلوا ند زب رسرامدآ هکندد هشو رد هدقدلوا

 یوذو ددسعلا رشک یسەل سوا یرگیدتسیا یعالک ( ل زانلا لها نم

 راک الا یدلوا لزان هننرزوا كموقرب م ور لد ها ویو رد را هس تردق

 هلو لېجو ا رد راثعا روچ#*و رود ندن رادو راد نسلاها راد لوا
 کا دع هل رتا زرواوا صالخەعت ند هغدغد وز یدعاش رق كاد

 یدراو هنفرطسوا بود عهدا ماش صم وب ن لم جوا رلبدید قدلوا

 بوراو و ید روان راقدلوا هفناط رول افسق هبت رح لاک نرلتروع رل او



( ۵۰۸ ) ۱ 

 : لوا رپ دلبا مہ جا ڈ نوروتک یشد كع اصق مالغ A لتف امدقم

 ۴ ترحنو ۱ ندنرارا هدعب یدآ ییخد ٌكذاعم یسهحوع كالوتعم مالغ

 بر> اکا (رسطا موب)رایدلوا شوخ هدابز ندیکلوا بوسلوا فرطرپ

 ۱ هدفلارا ول بودیارومم هندزوب هدناراربعسبر> هلکنا رد جد بطاح

 هکیدل واوب یبس رد راروهشم نالوا روک ذم هک ر دشلوا یخد راکنج او
 ناسیذ یدیا مدآ فیرشر هدنسارا كنسهلمق سوا سق ن بطاح

  هدقدقح هرازاب لوا یستربا یدلوا رفاسم اکا بولک مدار ندنسهلیق
 . هرد كف رح لوا هلا ىلا هلئراشا یررخا ثراح ن دز یدوهبرب

 ۱ زلیدتا برما هنرید هدوشراح تاک ر فاسم بطاحیا فدرح سا یدروا

  لتق یدوهب لوا بواک قحا وا راد ربخ ندهداموب بطاحیدلبا ادل ود
 ۰ نکلیدنرکسندندرا كبطاح ه دقدلوا لصاو هثراخان د زب ربخ و یدلبا

 سوا ندیبسوب یدانا لتق بولکتسار مدار ندهب واعمون سب یدم هش

  رابدلوا عج اا ون مدر لش بوشود هثتفو رش هدنسارا حرزخو

 یضایبلانامعنلان ورعو هدنرزوا سوا لهشالا لام” ن رضح هدنوک لوا

 یدهدعب یدلباهبلغ جرزخ بولوا كانج مک رلیدیا ک اح هدنرزوا جرزخ

 حبب ر ( عیب رلا موب) ردندبطاح برح یسهلج ردشلوا كنج قوج هدنرارا
 بواوآمجهدعب ر هرکصتدرسح جرزخو سواردطلاحو هدنس درج از س

 تواوا مزه سوا تقاعراپ دزاهدیاانفا بورعقن راربر هکر اید تا كنج هلوش

 هکی د اوت یرا:داعلواندنو رل دلبا بیقعت هجتراو هنیراهاک را رقات یرلناحرزخ

 1  لخاد هت راهاخ بوراو هل بق لوا رادهسرحاق بوزوب یب هلبقرب هل برب نح

 یدررداتغارف ندکع | بیقعت بودیاضرعت هرانا یرلنعهد یربغ  هساوا

 بغار هلص سوا راجانراب دلبا قبل هب ممول یسوا جرزخ هعفد و هکنوح

 نناوست و لافطا سوا رايدابا عانتما ندحص راع ون نکل یدل وا
 ارث دکح لا ند رانا یرمغ ج ر رخ هدنرلقد روط هکنح بوق هن راصح

 بودا كنج مكح هد دقرفلا میش جرزخو س وا كالذ دعب ( عقلا موب )

 ردراشلوا رفطمسوایخدهدنوک ون ( سرفلا موب )یدانا هبلغسوا همد وب
 ىدا لئهشالا املا نب تناکلا رطح یردب كدیسا < اح هدن رارز وا

 ندفرط نند بوالوا درائالوا ندنیفرط بوشلیصلبا هللا یرربرب هرکص
 سوا راب دلو مص هلیطرش كل ریو یرلخد هوا شئلوا لتق مدآ هدانز



 ی
 هرکص بور و هلم اک تيد نوا تک نالوا یقیلح تاک ام ر ذنع یدلوا

 لاو لوا هحرکا یدلنا مکح هرژوآ كعا عوحر هنب رلثداع یکسا هتب

 ( هاحرا مو ) یدلوا ادب هخهار توادع هدنارا نکل رابدابا لع هرزوا

 عوقو هدنسارا نزامون ندنس هلبق حرزخ هلباابعح ون ندنسهلبق سوا

 رواک هتروعرب ند اڪ ىب ینزالا ورع ن بعک هکیدلواوب یبحر دش وب
 ی مدام یردار كلا ربخ و رلیداىا لتق بودهزوک ینا نوکر یدردک

 دننزرپرپ هدهیاحر هلسق ییاو ید-ایا عج ینزامون قوا لصاو هور
 مزهنم اج یدیا مکاح ده>ا ه دنرزوا سوا رابدتا كنج بو ٹلوب

 لنهص>امعاعو یداوا لخاد هتسهعاق بوراوویدا رارف رهحا تولوا

 یدلبا دارم كمرو نفصاب هجرزخ هڪحا هدعب یدابا لتف یشادنرفرب

 یصوصخ و یدیا هدنح اکننح ین عح او ع تدب یلسندراجت ون نکل
 هع>ا رلیدنارمضاح هکنچ تواوا هاکا ج رزخ سد یدریدلی هندرط حرزخ

 هرکص یدعهدبالاصبا ترطمرب رایداریا هن بودا كنج رادقمرب كولک
 یدلباقیلطت ییالس قعلوا «اکا ندنک دربو مخ یلس یصوصخوب هعحا

 (هرارسلا موب) یدلیا دلوت بلطاادبع ندعناه بودا جوزت مشاه یئاو

 عوقوهدنرارا ثراطاونب ندنس هلمق حرزخ هلا فوعون ندتسهلمق سوا

 نب هللادبعو اع” نب مضح یسابب لد سا ےکاح ہ دنرزوا سوا ردشلوب

 رکسع کیا هد هرارس یدا مکاح هدنرزوا حرزخ بابل اوا لولس نب ییآ
 هنراهاک راز ج رخ هدد رایدتا كج مک نوک ترد بوشلوب هررپ

 و ندسوا ( نیصح برح مو )رلیدتا راغفا هلکنوب جرزخو ریدتک

 هدکنحو ردشلو ع وقو هدنشارا راجا نب ن زام نب ندحررخ هلبا لئاو
 بواوا كنج مکح ی د٤ا فلخ درفر بولو یس هلج كحررخو سوا

 یب ندسوا ه دعب ید-شود هک اله اخ مدآ قوح ید نددرط کیا

 (یرفظلا مب ر برح موي ) هدنراب راجلا نب كلام نب ندحربرخ هلی رفظ

 موب )را داوا مزهنمراجلا ون بودیا كنج مکح هلیا یربرب یدلوب عوقو
 رل يدا كنج تولوا قالم هژبرار رب هدعراف رد هدنزارا ح ررخوسوا ( عراف

 سوا یسوالا له-شالا سقلا"یرما نب نامعت ن ذاعم یدلاو ادعس

 هدنرااراو رلبدا سارو مک اح هدنرزوا حرزخ هبانطالا نب یماعو هدنرزوا
 تندسیکرب ندزاج نب هککد هتقولوا ات یدل و د ادتشا رازراکو بر



( ۰۰ ) 
 ا نالعلا نب كلام نوکیا هرکص ی درول وا ل لخاد هت روع تخ

 هرزوا یسهخق ت داع سد یدراو هرا یشادنرفرق كن هسک مان ییررطاا

 تروع بولآ حجار هتناب تالام نکل ی دلبا لوخد هتروع ب واک نویطذ

 لق بوس رو ناما « دک دلک نویطفو ی دناوب هل « دفاغژا راد ه دنتفای

 نکاس هدماش یدیاراو هسی رب ندلاس ون یدجاق هماشبوقیجو یدلبا
 ۳ و ارو ی اتداو برف هب ةي اغ ولم بولوا
 ندنفوخ كرلناو یدلبا کشت ندد وهی موق نالوا هدرتیو لقن ییارحام

 دبع یمسآ ك هک لوایدد ملکد رداق هکت هکع نوئود هعالو در

 جد دبع سا ی دیا هسوک مان لاس ن كلام ن اس یر دن بواوا

 هد رعب بوراوات ه اشداب ه دک دتا تیاکحو لفن هه اشداب یب ارچاموب

 كمعا بیطتو ب ویمراوهنا كنتروع هک دعا لیلذت ی دوهب موق نالوا

 كَم هنع بوقبح ندماش هلا رکسع رفاوو ی دلبا قاثیم و دهع هرزوا
 یدنوق هلحم مان ض رح ید بولک هب هني دمو یدلیف راهطا نت ر وص

 ت وعد هنب روضح هرزوا كا ماعزا هرلودنک بوردنوکم دآ هدومنابعاو

 عوج هاش داب هدن راک دلک هلا یرلقحا ولو ع اتا یس هلج كرلنا یدلبا

 اردا هبلغهدو ېب حرزخ و سوا مرج الفیدلبالتف

 جرزخو سوا هجاک هنث ودح هعقووب ات (ربعس برح موب ) راب دلوا كي رش
 ندنس هلسف سوا هرکص یدارا هرزوا داحناو قاةتابویلوا قاقش هدنرارا

 یدارب مانبعک ن دنناقلعم كيجررخ نالعلا ن كلام هسدیگرب مان ریعس
 داسفرب هدنراارا ناب ذوب نالوایس هل ودنک امدعم بعکو هکیدخ | لتق

 نوهکنا كلام هرکوب یدششود لخد هکل امو شچ اق ندرلنا بولشیا
 بست نوحا قد كيلح هک. دیا وب هدعاق ترعلانب نکل یدتساهما تيد

 نب هخ>آ نالوا یرابنر یس هلبق سوا مرج الف یدزرولآ نقص كيد
 قید بیست مات هسخوب زررب و قید فیاحزب بواوا عج هنشا حالا

 یدومهیه رام یرهرواح بويعا لوق تام رلبدید ردقوب زلاعحا كحرو
 ید هعف درب هدعب توشابراو رابدتا كنج مکح توشقوط هرکرب و یدلوا

 هدنرات دلر | ندنررب یدلبا هبلغ سوا بودن كنج ل د هماشخا و رلب دشوعط

 . نراس نالوا یدج كنرلترضح تباث نی ناس>هک رایدردنوکربخ هکلام

 قاز كلام را هلبق مکح نوجا لصف ییاوعدوب ی یسرزرطا یرالا مارح
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) ٥۰0 ) 
 دلاخ و یب یلسن كالام ن یبر نالوا یرلسر بورق نراهدا ق وجو

 (نیطیلامو ) رابدشریا هن رادار ماعو رلید تا رمسایب یل نب تالام نیا

 یدررواوا e دز اطیش 0 رکب ردشلوب عوقو هدئسارا مثلارکب یدو

 رابدتک هتف رطداوس بوقااق ندناطوش رکون هلکع اروهظ ند م الساهد د

 سل یدشالوا هرلنا ںواک نوع lb ندا روهط ° دوو هرورش یار

 هاکباح ب ولوا 4 قلتف لعوا نکآ رلبدنوف هلع ما علعا بولو د یاد هت

 نکاس ها تواک هن 3 هلع ءاثب ىدا قالو هساا ناطیش نالوا یرلعدق

 مکو ی داوا كنج دب د ت واک هنرزوا E دانئاوب رایدلو |

 سوارلنوب ( راصتالامانا )رای دلبا ماتعا یلاوما ل رانا رکب بواب زوب

 تولا کی دزالا ی نزام 5 دیلعت ی ق رطب سلا یر ن فی رطغلا

 بولواناطع نبرعبن بهشب ناسن نالهک ن دب زن تالامتبتنا

 ندنفب دلوادعس نب هر ذغ نیلهاک تن هليو یرلاناكح رزرو سوانارو ر

 نوزوایب و یودلند اهنعهب هیلعد رو 22 ور ونلوا قالطا هلو ءاتا هرلنا

 ی دنلوارکذ هدالاب یراق ددح هلباتیقک هلن دنع رلنوبو ر دنوگ!ینیدلوا

 قرفتمیعابتاو دالوا نالوا هدا قحا وا توف AS ضراا هو رگو

 نا اس هدرا حرزخو سواو ه كە ادب ناسعو هدزاع aع ارح تولوا

 ندرغو لیارسا وس تولوا قاوساوار رادقمر هدير تۆو لوارل داوا

 رضذ و هظو رق لئ ابق لوا هک یدرارولوا نکا س دوهب لئابق رادقمرب

 رلنص> و دو صا وم ضصعبو ر درلب رغ دوار وع زو درس امونو عافتقو

 حررحو سوا سد یدراردبا نصح هلک نع“ در هرارزوا یدیارلشعا ات

 دوهد نکلرابداوا نک اسورلیدتا اس نکاسمو نوص>ح یک تا بواک جد

 ی داوا سکعرب سه هرکص ی دا ° درلنا تمعوکح تواوا هر زوا هيلع

 عوقو رج ت رح ه داراب تقاع ب اوا ق اقا هاکو یالتخا هاک هدنرادبو

 دلعو نوبطتلا لتفرکذ ) ردک رک هاوار و کح د هدیعاشا هدکب داوب

 رانا بواوا هدنفرط دوهي هبلغ هرزوا حورشم هجو (فندلا ىلع راصذالا
 ون 5 هنف و لواا ی داوا هرزوا لاو-ءوب لاحو ی درار دیا تموطح

 ل وا مدعم ك داح وز دسلا نواخر مکر ه ندشعر تواوا فدرجرحافو

CAE) ) در 
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(۰) 
 رد هد “دارا نافطغ هلا اع ( ءءاتنلا مول ) ردشلوا بلاع هبص بولوا

 هنن رلت الو بوروس نت ات اویح كن اق مجاو نایذو سدع و صاع
 هرلنا نافطع سد راد ارغوا هب«ءاتتلا یداو بود زا لو نڪ ردک

 بو وا مزهنم هللا تع زه جا یهاعراددتا كج ےک ب واک تسار

 ىاعالةيطلا نب هللادبعیردارب لرماعوكلام ن ماع ن ءار ندنرلفارمشا

 یاابیشلا ه راح نب یتسم ( تارفلا موب ) یدلوا لوتقم راهی ھعن
 یدیارلثءوق هدنرزوا تارف بلغت تقو لوا رل بدا نقآ هیرزوا بلغتوش

 رایدشا لتق نیرلق دن وط ندن رایعگنح بول وا تان رفظ هرلنا نسم سد
 دعق و وب رلیدلبا تراغ نفاز راو لاوماو یدلوا ق رغ هلارف ید یغوح و

 ندداوس ضرا ( قرا مو ) یدلوا عقاو هدوم ندمالسا ر وهط

 مدآ واب ر نده زا دشا نقآ هن رز وا بلغت نابیش وب رد هیحاترب

 قوچ بوصاب یبلغآ ناش ونب سپ ید را ر روط وا ب ون وق هدقراب
 اق! و تراغ نی رالاوماو قاق رتسا نیرلتر وعو ربسا نس هعنو لتق یمدآ
 نی رغ یدارلاکد شمارغ وا هتیصهرب یک كلا بلغت هکلب وش رلبدلیق

 نیدیز ندنمیشونب نکل رایداوب هل یا بلغت تق و لوا د طساق
 جاشلا مور ید رات ر وق یرانا "ان هن رل ودل وا ی رلباط کلک رش

 *هلیق هسي مان ی رقسنلا مص اع نب سق ندنس هلیبق ےھت ( لو

 هکیدتا عج یلاجر دعو عبر و عرط نال وا ندننوطب كن هر وب نح
 نسعاقم هرلنا بولوا یدالوا دعس ن بعکح ن ورع ی تراح رلنوب

 ندیم ن وطب كلذک ید یتا جلا برط ن همالس رول وا ق الطا
 براحا هرلنوب هکرایدلبا عج ن وشاوط ج رعاو كلامو هعب رو ناج نالوا

 تراغیرکی ون تر او سد راز دندالوا دس نت واوا قالطا

 یرادقمرب وهدجاش یرادعمر كرکب ون تقولوارابدلبا قافلا نوعا كعا

 هن رزوار هسوک نالوا ناسم دجان هلرلنالواهدننابسدق مرج الف یدیاه دلتنت
 مک د٥ دلع یيکیابو راو هن رزوارلنالوهدلتئ هلا یعابتا ید هم السو

 راب دلآ  انغ ی هک الو دول الیرانعشد بولوام ز هنمرکب ون ی داوا كنج

 بونوف ه دلح مان RNR مو )

 هکنج ب ویلوا لف اغرکب نکا ی دلک هن رار زوا رانا ع ی دررروطوا

Skرای دزو یھ ب وو د مکح سد ی دا را لوا هد  



(O) 
 میت رد هدنسارا سبع هلا ین (ن رقا موب ) یتدلوا رب سا كيرش یلغواو
 بوش ود هن زا د را كل رانا سبع سد یدلاص نقفآ هن ر ز وا سع

 ورع ی راس و م رهنم مق بودا كنج مکحو رلو دش را هدندنرد نقآ

 یدلاوریک ندرانا سدعیعانغ یرلقدلاو یدلوالوتقم يميل سدعورع نا

 ) كرذنلا ن ناما یهاشداب هرم ها هعصعص نا صهاعونب ( نالسلا مو

 یدیا راغ اب یسهوطا زور یارسسکم ماع ون اریز ردهدننیب یرکسع
 ردناب راک کودتا لاس را نوحما قغلوا عیب هدنف وس هظاکع كنا هیطا
 هننرزوا رکسع رادقمرب ندیرع لئابق بواوا لانضغ ناهن ندسس لوا

 نابراکرو یدایا بص) رکسع ییلکلا ساامور نب هرو یشادنرفریانا
 ندطاکع هکیدتا صا هرلناو ید ردنوک هطظاکع دنا رانا بوزود ید

 هدنراوصو هظاکع  هیلبا كنج ها صاع ون هدنالس تق و یراکدنود

 یحوصخوب ناعدج ن هللادبع بوبود نیرل دوصمو داره كرانا شرق
 رایدیا سج یک شی رق یماع ون ار ز یدسلبا مالعا هنف رط رھ اع وتب
 سردران ایلواهرزوا تعاطاهک ولم بولواهرزوا تدش برعلا نیمو د سج

 هدنزرزوا رلیداوا هدامآ هکنج هدنرلفدلوا راد ربخ ندصوصخوب یعاعوتب

 ه راثآ یرکسع لایت یدنآ هنس الا ب عالم الام نب صاع اروا اح

 یررکسعرسو مرهنع نام" شیمحراب دنا كنج مک بولوا یالعهدن الس

 سامو ر ناهدعب یدشود رسا فان شیی>و سام ور ی هر ونالوا

 دازا ند سس ادو ن رلسف ب ورو هود زوترد شیبح و تاو هود كم

 دعق و و رد ما كغاط ر وهشم رب قلع ید ( قلع ید م وب ) رابدلبا

 كرعاش دل بواوا م رهنم ماع زد هدنرش دا هللا هعصعص ن صاع

 هدنراددنافطغ( قرا موب ) ردشلوالوتقم هدکنحوب كلام ن هعبر یردپ

 ردشلو ع وق و هدنسارا نافط هلبا مماع ردیعسا كي وصر هدناو خاطرب

 دسول قوح ندرلناو مزه صاع تودنا كنح هدور نالوا رک د رلتوت

 نامه هکر رد رلیدل خوب ن رلفدتوط ندمماع نوجا یدلوا ل وقم

 هن رد یارجام هدنرا ارا ار ز رد را ٹل زاغ وب ولغاب یلا یمدآ رف شعب
 هلا نایذ ( قوحاس مو ) را ړد مشیذم ون هتطدوب ندعهماوت یدا راو

 هدکتح لوا راب دلوا م رهن صاع تولوا هتعقو ل ود ر رد هدنسارا صاع

 صاع وتب هد هعقو وب ب واوا ک اح مکح یردارب هللا لفط هدنر ز وا راع

 هداسارا هبض هلا ساع ( رابعا م و ) ردرا ثلوا السم هر هیطع تص م



( ۰( 
 م هلبا دا نب هبضو دا نی هانم دبع و لکع و لا ر وو یدعو 4

 . فلاجترلنا ارز هکردوب یمچو كنکو دلند بار هی ردذلوب عوقوهدتیب
 یدلو ع وفو هدنفرط 5 تعزه و رد رشعا س۶ نب رالا هدنراکدتبا
 مث ید هدنوب بولوا عفاو هدنسیب مع هلبا بابر جد وب ( راما مول)

 هن سر ند راسلا موب كنجوب یداربق مدآ قوج ند رلنا بولوا م رهنم

 یص اکا ن وجا ینبدنل وا لتق مدآ ق وج هدناو ردشلوب عوقو هدنهاګت
 قوح ندععون قلا ىلع ن هدوه یک اح هماع ( هعفصاا مو ) رارید جد

 راشهروا ناابراکر كلاذا نالوا بان ندنف رط یرمسک دنعرلنا ریز یدلب لتق مدآ
 نددح شضرا یدیشعا لاسعرا هدف رط یرسک ندع یارک لوا هکیدا

 ناذاب یرسک سب راب دتا اعل بوصاب ینابراک میت ہدناوصو هلح مان عاطن
 ندرانا هذ وه بو ردنوک نامرف نوعا قلا یاعتاو ند رلنا هند رط

 زرد ید رغشلا مو هوکوب یدنا یئارمصن هذوهوبو یدردلوا مدآ قوح

 بلا یطبواوا هدنسارا هع زح نب دسا هلبایطكنجوب ( هنهدلا رهظموب)
 مزاهل خد هبعو لع ردهدنسارا مزاهل هللا ممت ( طیقولا موب ) یدلوا
 ی یماع و لا 9و بلا موب ]مو تم لوا منهنم ےھ یہا هلن هلا

 هللا دع نرخ یسر ل ماع ون ردشلوا بلاغ ےگ ردهدٌّنس هعصعص

 ( جرا فیف موب ) ردشعلوا لتق هدنوک لوا بولوا یرماعلاه-اس نا

 هدلح مان حمیرا فف رد هدننبب بک ن, ثراح هللا هعصعص نب ماع

 یدنلوا لتق مدآ رفاو ید ندف رط یکیا بودا كنج مکح ن وک ج وا
 نفرش تابثو ربصو یدیا لیفطلا نب رماع یرل-در ل رعاعونب هدنوک لوا
 ر رد ید ناعط)لا هک رح مو هلوکو رد را ثا زارحا رانا هدکنحوب

 هجلرح یدیارلشلوا یک هجرح بواوا عج هرب رب هللا یراقارنح رانا ارز

 د قوح تاراق 9 34 ماع ۸ مول ) رار.دهجاما نالوا بوط ويد

 هدنرزوا توغو یناطاا میزان ن سوا هدنرزوا هللدج ندیط لئاق ر رد

 كنج مکح هدق وح تاراق ران و بول وا هللا دبع نب متاحو ليلا دز

 رداق هکغا كنج مویلا دعب پولوا مزهنم هلباتع زه جتا هلدج و رلیدلبا
 رلیدلوا هلبب بودا فلاح هلرلناو لخاد هلک دالب هل-2.الاق یرلمدآ

 میم هلبا رکب رارید ءاد و الا موب ید د-ععاا مو اکا (حولط یذ مو )

 نارفوخیراسنرو مزهنء رکب بودیا كنج مکح هدحولط یذرد هدنرلنب



۰۰۱7 

 ی ( ضب اب م وہ ) رد راشغا رکذ قوج هدنرا رعش یاطسبو کنج وب
 ردشل وب عوقوهدنسارا مون هلا نابیشردیها ك ٤ض ومر صیابم هکر بد

 ی دزارروطوا بووة «دنرز وا كيوصر مان ضیابنابیش نب لهذ نی هعیروش
 عبر ون یدلک هتراغ هن رزوا كرنا تون یدیا دوعسم نب یاهیرا سر

 دنینع ےک ون ماغترایدر ویلیکج هف رطرب ب وحلا لنح هعفیعخ زار هلرلن |

 هبت ر ر و رابدصایرلنا هن ب ول ود و ر هو رون هدنرلودا وب وق

 ندنز اسؤرو یدیغوب یراق داز وب شحاف هبترموب عمت ونب هکر لید ز وب
 یسهلیبق لاو نب رکب ( نیرو الا وب )یدلوا رسا هسیکق وچ ندیریغو
 هش الو ےک ون نالوا هدننس رڪ" هلا هما هلکعاروهظالغوطعت هدن رلثالو

 كيرشن نارد وخ هلکعا روهظ بوشاو هنتفهدنراارا هرکص نکل رلید راو
 جد مک رار لک هند صو ت راک ا هل رس هل ناش ون

 لصاو « رانا یربخ كو یدیاراشمل وا هداما هندصق تراغ یرکب وس

 نر سیف نور مصا ی رب ررلیدشل وپ هنب رب رب ب ودیا مدقت قلوا
 یدلوا م نهن ےگ تولوا كنح دن دش هدرا ىدا قورفلا وبا دوعسم

 رامدآ هصن خدو یداوا لوتقم ییظنح ست را وبا نالوا یرلسر و

 ید نارف وخ راب دعا مسا ینناوسذ و تراع یااوعا كرلتا رکب ون ید ربق

 سب یدیارلشقک هکنج یاجر رانا تق ول وا رایدلوب لوصو هم راد وب
 هن وکو ب یدتک هنناکم الاس بودا ت راغ یلاوماو رسا یاو یراداوب

 هاد لک هر ر رکسع کا هکرد وب یس كنه دل وا جسد نر و زا مو

 كرلناو رلیدوق هثسارا كفص یکیا بوروا وغاق وب هناا كن هود یکیامت

 هدنامز ل وا دز هس راګ نام ز هنرا هودوب بودیا عضو نی رپ وز نتا

 هدنسارا رفنم ون ندیک هلا لئاو ن رکب ( دودج مو )رلیدیو زرا

 هدنسارا ےگ هللا رکب ( دانالا مو ) رد راشلوا بلاغ مو ردشل و عوقو

 هلا نابیش ون ( هعیعسلا مو ) یدیا هدنف رط یس هلو ےق هبلغ ب ول وا

 یرلسر بواوا مزهنم نابیش ونب سب ردشلبا ناب رج هدن رلارا هبض وثب

 كنسهپدموق کیا هعیتشیدلوا لوتعم سقف نب ماطسب ابهصلا وا نالوا

 جاق رب بی رق هن ر رب یراکدید راساوب (راسلا موب ) رد رب رب هدنسارا

 هد-عءضوم لوا كاج وب ردعتح وم فورعهر برعلا نیپ لع لواو ردغاط
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 نالو هدنباب كمرب ویلا ندلاط نداد كم ولظء هرزوآ ح ورشم هجو ۱

 هدنس هناخكن اع دج ن هلا دج ساحو ربدت |قاثیم ود ع هلج هنواعتو

 لیصفت كناهک (ردنییطلافلح موب )یخد یر كمانا لواردشلوب عوقو بالاده 

 لا ةانم دبع نبرکبونب هکرد ( فکن تاذ موی ) ید یرب یدلبا روه
 یصق یسهلمق رکب ون هک,دلوا وب یس ردشعا نارذک هدنسارا شو رق

 قدرا ن وس یشی رڌ یرب ندلدیا حارخا ند هکم هل هلبا هعارخ یرودنک

 لا یدصق كما حارخا ند هکم یی رف ركب ون هدنتقو باطلا دع

 نفاوط شباحا بلطلا دبع یدلوا عج یخد شب رق رایدتا عج رکسع
 بلطاادبعو یدلبا قاییمو دهع دن وب هتس هرزوا كعا ترصن هش رد

 بولوا مزهنم ركب ون رابدتنا كنچ هدفیکن تاذ توشود هنکوا كرنا
 مادقا هکنج هلا شب رق ید ر هلغل وا لاله رسد هداتفا ی رلمدآ قوح

 هدنسارا ےھت لبا نا یش و ید یزارب ند هر وهشم مابا ل وا رایدمهدیا
 یو ر ون نالواندعگ ون نایشون ( هداشتفءمو )ردمالاندنانارذک

 سد یدبا سق نی ماطسب یک اح كنابیش وئب هد هعقو وب هکر ریمل با ترا
 بوشود هن درا كرلنا ع و ر ون هدنراکدنود بوروس تاناورح راد هر

 ندنراځاو یدلوا مزهنم ع وب رپ ون تبقاع ںواوا كاج مکحو رلیدشرا
 طفلا مو ) یدش ود رسا لیلموبا یراسر بوناوا لتق مدآ قوح (

 سودرُفلا طربغو هردلاط غ اکا هک ردیر ر ركعو رب ون یراکد د ط بغ
 یدررر وطوا بوئوق هدنسارا هردلا طربغ هللا ملف رع ے وب رارپ دید

 یدروسنراهودرادقهرویدصاب یرلنابولک هلا ع و رب وب ساق ن ماط سب
 هدهردلاط غ بوشود هنر زاولتارا دقمر ندعوبرب ون هللاتالامون سد

 هبت سفن ماطسب و مرهنم نابیش ون بول وا كنجو رل د شرا هرانا

 هلا اهب تآ زوتواوهودكي هرکص یدلواربسا هدنلاثراطانا اسراکدن 

 هدنلوپ هکم ( هلابز مو ) ردابهصلا وبا یول كماطسب وب یدلوا صالخ

 هندص تراق نس هلسق لئاو نب رکب مشاحم نده ردلحم ف ورعء رب

 هرلنا ةلبا رکب ون ساق نب ماطسب یدبا ناع رقا ک اح هن را رزوا هکرلپداک

 ناعرقا بول وا م رهنم میت ونب رایدتا كنج مکح ب واک تسار هد هلابز
 صالخ ن راس تولیسک هباهب ناعرقا یدلوا رسا را هسک ڪن جدو

 كرلنا برع رلبدم| لاسرا نب راکدتا دعو بودی قلاف و هرکص رایدتا
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 هنب راقابا يد نا وباو نایف..سو بردپهدکتجوب رایدلیا لتق نیرلهدآ قوجچ بوزوب ینژاوهورلبدلوا مدق تباث هدب رح موب رکب وئیو مور وب

 ندنر هثدلوب رنظهنععد دوخاب بولوالوتعءاب مدآرب ندزب بورواوغاقوب
 راه مانا رد هتسانعمدس |هسنعرلر داوا هیعس سیانع رلناو رلبدید نوس را

 هدنسادتنا هنآ هنس هقناط یکیا هن هکرد (هرب را موب ) ینوک یضشب
 هرکصت دکنح مکحو ردهرحرب هدنناب ظاکع هررح ریدلوا عج هد هرب رح

 كهکر عم شد نالوا ماع هد هنس تردو یدالا هباع 4 هنانک نزاوه

 هما نی نایفس یردارب كب هیما نب برح هدنوکو ب هکر د ٹل واو یرخ
 هغاط یکیا لوا هرکصادنو رد رلشلوا لوتقم هسوک رفن زکس ند هنانکو
 هسروتلو هداز یوم كف رط قنفرهبوباص یرانلوا لوتعم ندرودنک

 رابدلوا بغار هحلص هلیطرش قلا ندرخآ فرط ید كرانالف هدابز لوا
 تام ییرکی هدنفرط 9 بول وادع رللرا لوتعم هرزوا حورشم هجو

 یر رغد ند اسورو ینایفسوبا یلغوا همان برح سب یدناوب هدانز
 تعارف ندکنح هلب ررب EE کیا بوغ ارب نهر هکلوا ادارلتد لوا

 مولا دهد بودا فرطرب ,اضعب و توادع نالوا هدامهشورلیدتا

 هب هورع صار و رایدتیا هد-هاعم هرزوا كمعا ترضم لاصبا هنیراررب
 هددقعهردبع نا یربرقتوب ریدلواع راف ندرلاوعد قلعتم هند كن هبتعو

 هلبح ابص بواوا نوکر ینأث راف هدنتق لماکلا بحاص اما ردشعارکذ
 لوا راعف رد دغا هبلغ هنزاوه هنانک بب رق هماشخاو ه هنانک نزاوه

 هلا یزربرپ هناط یکیا هدنوک لوا بوساوا نوک رب « دنتف ؛لروبزم ید
 لوق زار هدشبس كرلن وڪو و ردشمالوا عقاو كنج بودا هر واګ

 بس هکنح رب ی رب ره كل اوقا ل وا لم اکلا بحاص رد شعل وارکذ
 دیر كمانا نالوا روهشمو روکذم هدنزارا یمهفلاط برع ردشقوط
 هدم رح شد رق هکیدل وا و یبس كلا رد( لوضعلا یاح مو )

 یتساهب بولا نعاتم كراج نالک نوعا تراج و كل راوز كن همرکع تيب

 م رجالفرلیدل وا ردیا ظ هلبا رلتهج بک كعا هلطاسع و بوم رو

 هفناط شب رق ی وقلاق هغانا بلطلا دبع نب رب ز و ناع دج نب هلا دبع
 رصاثتو نواعت:هتن رب رو هکم ویلا نوجا مولظ داما لاا ندیم

 بودا تباجا شپ رق لج سد رلیدلا قاثیمو دمع نوا یراس#ا
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 نالوا یعابتاو ق>اول لر ودنک ی ءهلبق شرف بودبا قاثیمو دمع
 لضعو اک ن ءام دبع ن ثراطا ون ۳ شساحاو یان دع ون

 رد رهشاط قاطصندهعا.رخوردند هعذحن نوهلا ون هک شو هراوو

 شییاحا نوجا یرلسهمجت نع شبح « دقلوا كلربهبا شی رق هرلنوب
 رل, دلوا افا هوا مکنح بودیا عج نس هلج رلنوب شو رق ردشانید

 نب ههادبعو یدیادبزی نب سبلحیشیر كموقیرلکد.دشیباحاوبتقولوا
 ملس یدربو ح الس لمکم همدآ زوب ادعام ندنهود یدک كنو ناعدخ

 ون هلا بالک هداراو لئابق نالوا كالرب هلراودنکر دقه ځد نزاوهو

 ندراعف مانا تمکوتب هللابالک ارز رلیدلبا عج هنیرلناب نسادعام ندبمک
 هدلحم مان هطعت هدظاکع لئاق نالواروکذ مسی ردرلشم هلوا مضاح هنرب

 هدنرزوا یرره ید كناناق ساقو یر ره كنلدابق شی رق رابداوا عج

 هيدها نب برح مکاح هنرارزوا هنانک ونب قجنا بولوا یتاداس كراودنک

 هعیر نب زب رک هدنفرطرو ناعدج نب هللادبسع هدنفرطرب ید كلا یدیا
 هدنرزوا وج كنزاوهو یدبا هداد رارق هدبساق هما ن برح بوروط
 1 روک ذمبیترت رکسعیکنا مالک هصالخ یدا قلا بتعم نب دوعسم مکاح

 هش رزوا نزاوه هنانک هلرحاصو رلبدعا كنج بودنا هلج هنر رب هرزوا

 تك هناتک هک هل وسش اذا نكتار را بفرق ةماسشخا بودیا هبلغ

 لوتفم مدآ ولسشاب والبر ندسشپ رق نکل یدلریق مدآ زوب هدنتلا یراقارپ
 راددلوا قرفتع"تودنا هدهاعم هرزوا كا كنج هن هنسیستریا هدعب یدلوا

 بودیاعج نرارکسع هل یکیا هن هدک دلکتقو هنس یسنربا ( ءالغلاموب)
 | هع نوک یک ا كران ظاکع یدیا رامدآ نالوا هد هقباس هنس هناسژر

 _ دسلیولتا نب ماوع یردب كرببز هدکنجوب بولیروق راز راک رازاب لوالاک
 ندقیق ون نوع ردسش#عا لتف قلا بنعم ن هر ینا یداوا لوتقم

 ٭ راح | نیب ان طلا هیات * الدص ماوملا كرت یذلاانم * هکر د رعاشرب

 لوا بواوب ع وقو( برش مون ) نالوا نوک یعندرد كرا ماا هدمب
 هدنرلارا هکر لیدلوا عج هدیرمش نوک یخ وا كظاکع هغلاط یکیا هن هدنوک

 یدبارل هک یکلوا هن یساسور كایفرط ردشمالوا كنج میظع ندنوب

 هک یدیاراشع اهلغ هرزوا شدرفنزاوه یردنا ییه-ذد کیا مدقا ن دلوبو

 بواک هنربغ شیرق هعفدوب مرحالف یدنا الیغ موب یر و هطع مول یر
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 ندنرش كن هناک ونب قجثا صارب نکا یدیارلثم راقیچ ندنرارا یتا یوق
 دماهت و دح یا هک رد و مکیدتسا م هک د نىا ۳ هب هظذاع

 بالکن رق ەج ن هتع ن هورع سد هلوا مدار ردنا هطواح ندنسلاها

 هکید د بولک هنام" یدرا رد لاحر اکا نوجا کوداک بوراو قوج هکو لم
 ل رما نکل رداقەن هب هظفاحم یکنابراک كنس كي وک را دغلا یلخ یک كلا

 ندموصیق لهاو سا لها نالوا ن دنسلاها همامتو دع ن هسرولوا

 هنهظفاح ید ندهاک ون یتا اب هورعان اکا صار ہ دانئاوب مهدیا هظفاح

 مردنا هظداح هلر ند سان هج لکد ند هاو هورع هدکدید نسمرداق

 هلو بولا هورع یدلبا ےلس هب» ورع یار اک ا یدرب و باوج ود

 ھن دصق كرلنا صار دحرکا هورع یدشود هت رادرآ ضار هدف دفیح

 هراوا تولکو یدعنود هسا رهو فوخر الصا نکلو یدروک نغودقیح

 راح بوخا بارش زار د_هکو ی دنوو هرب رب مان  Aهژاغا لصور هه بس

  ۱واوا با تصرف هدعلارا لوا صارب ام دور وابونأب هرکصا دک درب د

 بولک هنهکعندنا یدحاق ہری یخ بودا ل ف ه ورعو یدرک هرداح

 لصاو هزاوه خو یدلب وس نکودتالتق ییهورع ههنانک و هشورق

 هورع نزاوه ارز یدلشاب هناعخ هتف ورش هد: سارا كح کیا تواوا

 تاداس نوا كعا لتف هنب رب كنهورع بودا ابا ندنلنف كصارب نوعا

 فدرح هیات سار, شالروس ند هنانکوش صار ارز راددتسا مدآرب ندشدرف

 مج هدظاکع هل رانا هدانثاوب یدیا یدیس كرلنا ها هورع تولوا

 و سعاد هکر لبد د نودا اد هش رد نزاوه سد ید ر توا

 هد:س هلام كنادتىلا بويعا عياض اق كالاحراا هو رع رگ كبس نالوا لو

 هاک زس ه در ههک وب هنس كج هلک یدعازب واعا لتقف یمدا مظعر ندزس

 ههک یراکدنشا نغیدنلوا لتقف كنهورع هدطاکع هسا شو رق مهشروک

 سق رلیداوا لخاد هر ح توتلاق ° رزوا تعرس ناف یدا نیش

 هنن رادرا ل رانا هلا قلخ هلة كالام نب مماعءارب وبا نالوا یک اح كنس هل

 جد کو رلنلوا لخاد همرح شرف هکر لودر وک بواک یدیا رلشعهود

 یا ردبنوک ادتا كدناث راصق هکنوکو رل يدتا كب فک راحا یدشرا

 ) مو) نو ی | كني انراعف مایا ردشمالوا كن ۳ رد ( هلع مو

 هس رزوا كع“ روک هنس کج هلک هلق یاهرزوا حورشم هحو رد ( طعم

(Tw) )۵0( 
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 ع رکا بو دارکد ییدج هد ه دیصق لوا الذ ع۰ یدر دا تاه امور

 * ارارخ یندفوا :ادع : نگو * ردرلنویرلتد لوا ردنمع | دا سایر ًالصا

 ۱ نرسا الا ناک و # انیقنلا اذا نینعالا کد * ادا را دور ق وف ؛دفر

 لد انهو * انیلب نیک ةاوص اناصو # مهب و ۵ نوت ةلوص اول اصف # اساهث

  یزارب ن د هر وهشم م ابا لواو * انیلو دا دلا یاف * بیلک یع ااا

 راعفر دشت انار > ه دنن نالیف ساق هلباهن ا: کرک ردربا جد

 یرلکد-تا كته یرح تمرح ه دنوکوب هفن اط یکبا لوا یسعلوا هيما

 نالوا ه دنلواو ر دنوک رک ه دنن اب دقعلا بح اصر ام ناو ر د نوا

 | دو رار دا هرو ازار ب ولک هر رپ نامه بویلوا كنج « دنوک وا

 | نوک ېچ درد هرکص رار د لوارا ف ماا هنوک چ واو ید زرواوا لص

 ۱ هماع هر لاک 5 هد یعتلاو ین رلیدم هديا هباع هنن رر بودا كنح

 سوق هنب هدیسجتزکس بولوا بلاغ هناکو بولغم سق ه دیجفدب و یدتنا
 . یناشا راجتلا ماا نوک شب ی هرکصوب رایداوا ملص هدسهب یداوا بلا

 . لماکلا بحاص نکل ردشلوا ما ه د هنس ترد ىتاثلا راعملا ماداو رار د

  هل-هءالوا كنج هدرانوکووب ( لوالا راعاا مانا) ژدنوک یکبا قحا هدنتف

 . ندلیقلا ماع یسادتا ( یتاثلا راععا مابا ) یدنلوا كرت یلیوصافتو بابا

 یمرکب ندلس و هلع هللا لص مرکأ لوسر ثعسو هرکص هنس ترد نوا

 | نالوا هذن برع كنحو رد روهشم لوق ینیدلو عوقو مدعم هيس تلا

 ردا نارجهدنشآزا نزاوهو هلاک هلم ابو شورق بواوا یمظعا لرلکنح
 E ره یمنللا ارام ن نابعت یهاشداب هرمج هکیدل وا اوب ییس

 ید ردا لاسرا همیطا رادقر هلا e فب رشرپ ہرا یراکدد

 1 یدر ر وتلبا هثذرط بوزو هنناتعس زاعح نس ها تولوا عهدنا

 ندا هدعقلایذ هدنسارا فداط هلا لګ 71 رازا ر یراکدید ظاکع

 ناب راک یخد هنس لوا ناب سب یدرروط بولبروق لد هح مسوم
 هظذاع ےک چاک بوراو یغاب راک مب هرزوا یسه رد تداع بویلرمضاح
  هظفاخ نب هک مات یرععلا ساق ن صار ند اک ون هدکدد ردا

 لثم هلکنا هدکتف هک هللو-ش یدلا مدا كاتفو ررشر صاروب یدید مردبا

 هغلابم هدنکلک تف كن هسوکرب نەی رد( صار نم كنقا) بوذلوا برم
 یشان ندنعب دلوا رب رش هبت ره لاکورار دردک اتف هداز ندصارب هسالوا
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 نالوا ن دنابذد هک رابدیدرلنا ی دیدسسر دیا دارم كعا هج مولادما

 ردولربخ ندکلر دهدنناب رغ كلوا هدنناب كرلنازردیا عوحر هرعرلشادنر

 نب نانسنب مره هدتیاوررپ و هبیرلا فوع نب ثراح هه رب بویروو
 ن راارا هلبا نا ذوهرازفنالوا یوق كناو هغ ذح نب نصح و راد دل هر هثراع

 یس ابو مره دوخا فوع سب رایدلبا طیسوت یروب نم نوعا كا لص
 ره ز نی سق کر د یی ی دابا ےک ی رانا ب ورک هب ارا هللا ن انس

 نیارز نوسهروک یسیرب ن دنراتروع نافطغ نب بویقک هن اذ هللا سبع
 یس هجو دوخاب نلغوا دوخاب س هجوق دوخاب قشادنرفاب تس انابان کلا
 هعر بوراو هب هشوکړ هکر دوب نالوا بسانم نامه ردشمعا لتق یلغوا

 دقعلا بح اص ر دشعارصت هر زوا یییدنلوارکذ هدالابو م دا هیوت

 هلا ن اذ ه دنراک دعا لو زت هنطق ب واک ن وغلا دل اص د ساع هکر د

 توراو رارعلبا هرکصادناربد ( نطلاموب ) کا هکر دراشع اید كنحرب

 قجارلیدلوا لصب رب رد دنایذ یربو سبع یر, هک ی یکیا بولک
 لوتقم ن دبع بو دیا ع انتما ندص نایذ ی دعس نی هبلعن وب
 كلربو یرلتد كرلنلوا لوتقم ن دراودنکب وابتوط ر ده یرلمد كرانلوا

 ندرلنا سبع نکا راب دراو هپ اباقریدغ بوحوکن دنطقوراب دلوا هدنباط
 رلیدتا عنع ندوص یراناورلب دیا طرض ی وصبوراو هروب نم لح مدعم

 یرالغوا كعیعم ن دهبلعت نب تبقام رابدزاب هلیربق ندقل زمسوص هک هلیوش

 ( ابافر دغموب )یمسا كن وکو پوراب دليا ځی رلنا بوریک ه يارا لوبقم و فوع
 روهشم ه دل برع E داوا مخاربغو سحاد مانا هاکنا رد

 هد دفع, دارا هکم هللا هس.هبزارخر د ( زازخ موب ) یړ كمالا نالوا

 هعب ز هتد رول هک رازن نب هعسر و ه دن وڪ لوا ر دیمما كغ اطر

 بواوا بلاغ هعیروت رایدلبا كنج هللا یرآ هلو نع ردیراک دبد سرفلا
 یرکسعرمس كل همبر ینب هدکنجوب هکر رد ییکرلبد رة مدآ قوج ندنع لها

 یالکو لءاکاا بحاص نکل یدیا لئاو ن پیلک ندیارو رم یرکذ هدالاب

 حافر ٥ دنعص و زازا مو كوموئاک نورگ لغوا یرق كاك بو دنا در

 بودا ر افا هلرلیش یربغ ورع ه دراتب لوا هکر دنا لال دنسسا هللا قب
 لوارکا هکر ید لءاکلا بح اص سد شما ر اغا هللا تسار كنیدج
 هاکنا ه د از ند هل-جورع یس هرعبن یدیلو| شعلوب سانر تیلک« دنوک
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 هنس وت ندرع ءایحا هلا ساعون عمرو سف مه دعا رابداغ اط موو

 سصاعو هو ۵ هنح و و باکو ه دنکو ن اش ون را, دلوا لتخاد

 . (قورفلا موب)یسیرب ردش اوا عقاویراکنج هلبالئابقوب كلراناو یک ب ابر تو

 ۳ : رحارح سبع ون ارز یدلو عوخو هلا رع#لا لها ندنس هلبق هدنک رد

 ۰ هرلنا نابیش ونب نکا رایدلوا وشکوق هنایش ینب بولک هرکصن دنس هعقو

 تهنع واوا بل اغ سبع ونب ب ولوا كنج « دنز ارا هلکعا تءاسا
 رایدتساقلوا كالرپ هلا هیوعم نالوا یکاحك رانا بورا و هرعش هرکص را: دلآ

 هلولبرب هپ وعهراب دک ب ونود هن هلا ی رلعا س>رش تروص ن دنا نکل

 كنجددش كب ویدشریا هددنبردمانقورف بوشود هنیدرآ رنا هللا رکسع

 بودیا بیت سبع ون یدجاق هیورک بولوا بولفم هیوعم نکا بودا
 دعب رایدلوا ور هن رللو بو دا لمتف نب راک دلیدو راندا ت نهنع رفاو

 ۳ ندا نو رو نم تانجوب ی دلوب عوقو (رعرعمو )
 یرجه سبع هکی داوا هن وکو ب یصار دعا ناب رج هدنسارا حرب
 لوا م دقم رابدنوق هنب رزواوص یرلک دد رعرع بوراو هرکصذ دق دزو

 نیراسر بودیا كج هلرلنا سبع ون سپ یدرارولوا یجرب ندیاک هدلحت
 لواو ی دعا مانتا نلاوعا رانا سبع ب ولوا مزهنم یرباسرا,دتیا لتق
 ار توشود لیخد رد هفنحوترلتا هک هتسل اهاو رلددراو ۾ هماع ن دلع

 4 هلکعا قیصر یرانآ هح ون ن کل راب دخا تم اقاو کم هس چوا

 a مق ونورلیدلوا وشک وق هب هبض ونبرلیدراو ب ولا ید ن دلح لوا
 بوش ود توادع فنی زارا د هه رانا رکاب دل وا نیعهرلنا هدکمنا كنج
 9 نما یب هدعب ی دنا هلغ سع وت توان زوب هبضو رایدس | كن

 راب دعا ه ده اعم هلا ب الک نب رفمج نی صوحا بو راو هر هعصعص

 هلبج بعسش هرزوا یی دكوارکذ ه دالاب بواوب توق ن دیبس لوا صوحا
 س رایداک هش رزوا ماع ونب ن اذ هرکص ی دلوا بلاغ هيما هدننوک
 ندرلنا بودیا هیلغ هسع هلا رماع ون نایذو ىدا هلب هدنجګا ماع ونب

 ٍ, لزات هان رلا 2 بوایرا ن د صاع وپ سع ١ دعد یدلوا لوتعم ساورق

  یدلرق مدآ قوج ندس«بودیا كنج لکی ینب هرلنا بارلا میت رلب و
  یدیا .اڈناصوا ندکنج یربفو رابدتک بوجوک ید ندلح لوا س

 بو دا ب اطخ هرلنا سق ی دیا شلربق یرلتاناویحو یرلم دآ قوچو
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 هدنرب ی زهازراو لامزپ یدعا ردلکد یراحهم یساوعد ناف ردعلا و
 شنا ماتو هر دنزوک بو وڈ مدارو ل هلکح هفرطرب رع دد کحبوغارپ

 لاحردو نولیا ربخ «زب بولک مدآ لوا هدنرلف دلوا لوغشم هیامغب بواک
 دنیعب بوروک باوص ییآروب یس هج سپ مهصابیرانا بوراو هنب رارزوا
 هاو نایذو هرازف بودنا هلع هن رلتدو رایدتا ترور هرزوا زرطو

 یردارب هعذح رل,داوا ناشدرپ و مرهنه هب ما یرک نع كل هشذح

 هرزوا تعرس تیاغ ی دیاراو ولآ شب هدنرانارلیدتا رارف هللا لج

 راد شود هدرا كرلنا هلا هه نازو شاورقو عید و ساق یدرارحاق

 بوتباو رایدلوا لصاو هب ه ءابهلا رفج حایصلا ىلع هل ارنالوا هدا هفبذح
 بوش ربا هرلنالوا هدننا سق هداننا لوا رايدر ویلاص هخم التوا ن رلتآ

 نامه و رلبدموق هک بورک هنسارا كودنک هلا یراتآو زایدشود هصاب

 ۳ ود( مکیبل مکا )هارات الو اهدنا هدنقولوا سقو رل بد! مو هب زرزوا

 باوجهراةجوج نڈدرغاح وید هاعاا نکرونلوا لتق امدقم نوک یدراردیا
 هج نتبقاع كعایخو ر دغ رکب ییاب هنعابناو هب هشذح سقو رندر و

 ییهفیذح ش اورق بویملکید نکارلیدتیا زابنو اجر رانا یدید نکیدروک
 تدشذحو رل د سک نرراشاو رلدرودلوا د ىلج « دعب یدلیا لتف

 نالوا لاک تنودنک هغ ذج ورا دمردلرا یا هلغلوا ےک نص لعوا
 لصاطاو یدیشتوی بودیا هب رت هدنناب ندکجوک یشاورق موقع

 سعو مدآ هدأ ز ند زوترد ندنر هلمق ناعطغو دساو هرارف هدکنجوب

 راوب یبهعقوو هرازف یدئلوا لتق مدا هداز ندیمرکب ید ندنس هلبق
 ر ا * رد شعد ه دنس هب رح هشذح ریهز ن سڏ رد راشعا نریم

 * کیا تازام هلطال واف * ع رال :ءابهلا رفج ىلع * یسما سا اربح
 دعت رح ینبلا واسغب * ردب نی لج یفلا نکلو × م وجلا عاطام رهدلا هيلع

 ماناوردنعلب وسزوسقوج هد هءابهلا موي ویو رد هدیصق نوزوارب * مخو
 (رجارطاتاذموب)هدعب ردشع اروهظ یعاعتل دا دش ن هزذع هد هرول نه

 یا ن نانس هرازف هدق دنلوا لتق لج یشادنرفو هقش ذح یدلو ع وڏو

 ید رکسعرفاو ندرع فلاوط ناتسورل,دلوا عج هنشا كت یرلا"هنراح

 كنج شاب هشاب نوک حاقرب بولک هرجارطا تاذ سبع ون یدلیا عج
 یدنود هر ورک هلکعا س>روق E ی لک اه هرکص رلیدا

 ا
 ا
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 راب دتا كاج ب واوا ق الم هت رر هداح ل وا رک سد یا سب

 راید زو هره لامڪ یت ایذو هرارفوس بو دیا هبلغ ساع ونو
 هرکص رلیدلب اربا یر د ن هشذحو یدلوا لوت-همر د ن ف وعو

 ص هش ہ دعب راب دا ق الطا ی هقذ> بولوا عقاو ملص ہ دنراارا
 اخ یذ موي ) لا لبق کرب د یی راب دشا كنح بول زو

 یراک دید اصلا یداو هد هب سش صض را هاسخ ید یدل وا عفاو

 راب دتا رارذ سدعو رلب دتا هبلع ه رزوا سع مه رازرف « دکنحوب ر داع

 سبعون سب راب دا قییضتتب اغ بویلریا ندن را درا هر ازف نکا
 هدرا روما بوریو هر زوا قلوا نهر ین الغوا كج وکهناد یدب

 ندنامذ ون ژلتهر نیفرطورلیدلآ لهم نوعا كا هرواشمو ه-طظحالء
 ھا رب وار سکر هو را دلبا یضار هرزوا قهروط هدشناب ور نب عیبس

 نالوا نهر لوا هشذح سي یدوا كاله عدس هدانناو یدراو

 یدروتک هیهب رمعد نس هلج بولآ ندنلا تکلم للغوا كلا یراق الغوا

 یدژردنا هلاغتسعا بودا دانرف وید مغجاا رلموصعم یدتا ل-3 «دناو

 . لا لام یراکدتا عج نوا كمریو تبد هدنراکدتشا ییارجام سیعوش

 ( هب رمعیلا موب ) ه دناراراو رلیدوروب بو دیا عج رک-عو بولآ حالس
 بلاغ هیایند سبع هدکنجوب ر دیمما ءضومر هب رم-عی یدلوب عوقو
 ردییما كيوصرپ ههیعع یدلو عوقو ( هعدعلا مو ) ید رب ردوا

 هننیفعلا مون هکربد یک رایدلریا ندنر رپ هوش نامه بویلوا كنج هدلوکوب
 عضو هدنوکو برلتهر بولوآ هدنوکو ب ځص هکلب رد لوا مدفم ندبص

 یعع كنالوا نیع رعارع ی دوا عقاو ( رعارع موب ) جد رب ی دنلوا

 دیس لی وصرب هلبا یرسک كنهات نيعو هللا فلاو هلا یبعف كنأرو

 هژیارکسع میظعرب هفیذح یدیا را شوق هدنرزوا كی وص لوا سبع ونب

 هد راب دل وا رفظعء ه رازفو یدلوا كنج دد ںواک هنرزوا رلتا

 هفیذ> هک ردندنرانوک كو كرلنا نوک ب هکیدلوا عقاو ( «ءابهلارغج موب )
 لاصتسا نس هلمق ساع و بودی عج رکسع مظعرب ندااعطء ْنوطب

 نکا ی دلنلا ی هعنم ن دص وصخ و یتا لج یشادنرق ی دانا دار

 سبر دتا هرواشء«بولوا عج هبارار ید سبعون یدعا اغصا یی زوس

 یرادارح تانسیمع ندردب ون هدنګا كهورک لوا هکیدلبا یر هنوک و
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 راءدرپ ویااص یراتآ ن دلعر مانداصالا تاذ هدر یا قوا زوب بولنوق

 هغ ذحنکآ ی درردیا رظن ۳ احو قلخویدلا 8 ادیهورااقوح نجاد

 یرلتآ تكسقرک ا هرلنا بوبوق ه وصد یداجاقرب هاو یراکح هلکكرلتا

 لوا كلکورلپا سحاد سپ ی دیشلرعصاویدزس ه دیا عنم هسرولکورلیا
 ید ارغ هرکص یدلوریکت اورایدروا هن زو كنآ ب وقح هنکوا را رح

 مب بو دا راکنا هاب یرانو هه ذح نکل یدلکو ربا ن دافنحو ر اطخ

 ف التخا هنسارا سق ون هليا ردېون مرجالف یدلبا اعد اورد یدک مرانآ
 ندمیسلوا بودا بصع هرزر ندسق امدقم حد دانزن عیرویدشود

 یدنمهتسپا!میر نفیدلوا شوخ هلبار دیونب كاسبقو یدیالک دزوایراارا
 رورمم ندنکبدشود قاعش ندنیس یسوشوق تا هتسارآ كرنا هعفد وب

 ن دس بودیالاسرا کلام دعاوررو یه دن یلغوا هغ ذحهرکصیدلوا

 یدتا لتق ینا سق « دک دلکنالغوایدتسیا یب هودزو نالونوقلدک و ا

 هس هلمق ناسد تب بولکهد انئاوب یدناراو یش دنرقرب مان كلام كق

 رانا قصلوا ع وع” ینیدنلوا لتق ىلغوا كن هفذح ی دیشاوارف اسم

 نایذ هلا سبع مرج الف رابدلیا لت یکلام روب نم یردارپ كسق حد

 هک هلیوشرلب دشک و د هلا یرب رب هنس قرف بولو دت-شم توادع ه دنرارا
 یراقارم ے5 ندنرلقدلوا لوغشم هرم لاک هکنج هلبق یا هد هنسقرقوب

 قحلوالصاو هداز نب عیر یربخ یلتق كکل ام و یدم روغط یراهودو

 ی دلوا هر زوا ترمعن اکاو ی دیجآ كن ه-قو بولوا م وه تب اع

 * كلام لتعءارو سم ناک نم × هلج نازا رد ڈو راعشا حاولو

 عت لبق نمو * هیدن رساوح ء اسلا دج * راهن هجوب اننوسسن تأیلف
 هللا یریروورلب ب داوا هحاصم بولک هیارارب عبر هللا سبق ه دعب * راعمالا
 یدلا هلا نی رط اخ بویلبوس ت ام رکنا تیم هعیر سدقورابدلنا ق اعت

 نایذو هر ازفونرابدتبا داحا هللا عیرو سبق بواک جد سبع ونو
 عقاو ( بةر ملا ىذ موب ) ادعا هدنرلارا بولوا كارب هليا ردو د

 مدقم نوکرب ر دیعما كيوصرب ق دغ زرد جد قدغلا موب اکا یدلوا

 رسا رادقهرب بوروس تاناویح رادقمر بودیا نقآ هنن رزوا سبع هرارف

 هرازف نکل راب دقیح هكا تر اغ یرلنآ یخد سع هدعب یدناراشلا جد

 یدیا راشلوا بقر هنعهد مو دقو راز, مرح ه رول نم لع بولو لفاع
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 بولوا ء دادرارف هر زوا یآروب یس هلج سب مس هیابا رهق ییودع هللا
 هناوفص نب برکه نب نکرولک طیقا ن دف رطوب راب داوا تقو د صرت

 هذخاوم وب د ر دک س شعب غیبت ی ره رخ مزب دندو ی واک نس ار

 عو كطیعا هداناوب یدرب ویلاص هلکعا نیع ويد مدایوس * سرب هدک دنا

 ردنوڪ هالو ىب هتبلا بوی د اعا هبع كي رک سونتخد هروب نم
 سب یدید ردشغا لاصباو عیلبتهزممسد هلاعالیز ع رب مز فب رحو اریز

 بولکو ی دنک هن رزوا نعد یدنک بوردنوک هپ هریک ی ا یسابا
 دن م لاک قلخ رک ع یدنوق هن زغا كعش یودلبا نصحت كند

 رابدتک هغغالوص یرکا ناشیدنا راشلوا ناوتو باتیي بواص وص

 یت اناویح شمر وکو ص یرب ن دنوک جاقر لوا ی دنا رہا سق تفواوا
 یرغوطهیوص تاناوحراب دنرودهلیغار نم ندنرادراورل, دری و یلاص بوپاق
 یلخ رم اعو سع ٠ د اشاوب ی دلوا ادب ب م احژ خط بو دیا موڪ

 تاناویح دوخ نعد راب دتا م وحش هني ی شد ب وعیح ن دیعش

 E مرجالف رایدم هلوا عج هنتلا یراقاربب بولوا ناشیرپ ندنس هجا

 نیورع ن دنراشاب كرلناو رابدرمق مدآ قوج ن دیک بودیا هبلغ یعاعو
 ورع ن ورعو هرارز نن بج احو نوجا نب هب وعم بولوا ل وتقم نوا

 ی هرارز نب طیقاو ی دشود رسا ردبج وز كس ونتخد هکس دنا

 مامت ےھت ون سپ یدلبا لتق سبق هرکص بوروا هللا قارم "منع یخد
 نوا ورع نورعو هود زوشب نوا بجاح« دعب رایدلوا مزهنم هبنرع
 سولتخ د رایدتک هنبرلت الو بونودو رایدا صالخ بورو هو د زویکیآ
 جرات لها نیس كن هعقووبو ردشابوس دناصقرفاو هدنس هبت ره كنساباب

 لوا و كدلبا كرت ینازب ندنفوخ مالک هلاطاراید2 | تاور ید هنوک یربغرب
 یرالغوا كنافطع نب ٹر ضیغب هلا یپسا ربغو سحاد ی زار كرلنوک

 ۷ - سق هکر د هوڪو یس ردعءاا ندا نارذک هدننس نایذو ساع

 هف ذح یرالغوا یناع ذلا یرارفلاردب نکرواک بونودندزاخ سلارهز

 یعساكنبرب یدیاراویئآ ی کیا كسبق ی دلوا رفاسم بون وق هنر ابوا تالو
 یتآیکبا جد كلج یردارب هدت اورربو كل هغ ذح و یدیااربغكن روس> اد

 ی كسقیرلتآوب یدیاافحیدآ كن روراطخ یعسا كبر هک یدیاراو

 نغیدلوا رخ « دشیاوب ارز یدلبا عانتما سبق یدنسبا قمر دشراب هلا
 لدک وا هودزوب هاکعد نوسلوشوف هتماا بولوارصم هغ ذح نکل یدرولیب
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 یسار < اه لا ساع ون یدلوایدتشدا نرخ یراقداوا تالرب سعود

 و نوحا قلوا لالرب هلا کا بور دنوکر ربخ ابق نالوا

 ê هرز, نوجا ن هر وعمو نوا نورگو ك اهطعو درسا سا ی دابا

 رسد تو رول ها ریطع نیعجو رادشل دهع هلا ی راررب تواوا

 ی داراو یرقرب مان سونتخد كطيعل یدیغو یراهاتشا هدعلوا بابرةط

 ید دءقد ول یدرروتوک هل جد هر رتس بودا هراڈعاسا هلا هدنروما

 یداک تسار هب یدعسل!ناوفصن برک نکر دیک هدلو طیقل یدیا هکس هل

 یهود ۳ دنکیدد ن فک هرقس همز نوعناکا طو ی دا مدآ فدرش

 ناممردقوب یلصا كزوسوب هکیدد ط.عا یدد ملوش ههارا نا موج

 ترک ی دید نسرسا كەر و ربخیزمجاراو هن رارزوا مر هنس دبوراو

 هنکا كز هحر ار هدد داف اب هنس د یه اع و توراو هلا بصع

 ین رق هحرابربو هجران ى یکناو قاریط رادععر و كلوش زارو هلظ:حر

 یرلذد ال وص ا اویح كرلناو یدلک تولغاب شاط ۵ اس هزاد نواوزب

 ج لوا ره- نیک هود ی دتک یدک نویلئوس یرو یدو ار ر.

غ ار م دآرپ لو شو ی دروتک  رفع> ی صو>ا تولآ
 "یشرپ الصا تو

 هکید ده یسملاریهز نب سبق صوحا یدروربخوبد یدتکو یدم توس
 هللاوب هکید د بور و باوج ید لوا رد هنوک هن كار هدصوصخوب
 هر زوا تام هاوس یک وصخ و 5 كم دار هسکو بو رد وص كنیااعت

 کد یدارم ن دقاربطو شمهربو رخ هلا نمد هلل وب شد ردشعا دهع

 نع ییالواو ردعوق یاسر هلظنح لواو ردکعد رد هج شغاص قاربط

 بحاحزب یزعرف لواور دثواشا هسلوا هل هلن هلبق یکیان دنلابق نع رب
 رولک هرس نع“ د هرکصاد ده نوا شاطهرق هنادنوا لواورد هرارز نب

 هلکنازپ كسر دیایدنو یار هنوک هن نس یدعا هکیدند کا صو>ا ردکعد

 هوق هب هلبج بعش یرکت اناویح هکر دوب یر هکیدبد سقف زرولوا لماع

 هداک داک بد مات مس هد اصوص پویمر ووص هرانا هد رانوکو یو زس

 یرغوط هب وص توعیح رانا هلا رس هربولاص یناناوب .ح رمسوص لوا ادتا

 ردررقم یکج هرو شالت هند تاناوبح بیس لوا ردکر کر اهسشا موعه

 زرطوب هک ردلومأم لدا موه هن ر زوا كرلنا بوقبج بع رد درس

 ۲۰۲ ( ل )
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  یدلوا ریا دبعم بواوا مزهنع مینو سپ رلیدتا كنج بواوا قالم
 طبقل هدعب رلب دتا رمسالفطو رماع یرالغ وا كيالکن رفعج ن كلام ینا

 قع رات ر وف هلا اهب شادن رف بو ردن و ک یجلیا هرانا ه رار ز نب
 دعو هکم ر و هود ز وب هلیفطو یهاعناروب نم نان وطید,-ءو یدتسیا

 . یراک دتا طوتا رایدل وا «دئنلط یش هد از ید رلنا نکل یدتا

 عوج هلع ءاش یدلاق رسا هد رلنا نامز رب دعم هل کر و یش ردق

 لیفطاان ماع یدلوا لاله تبقاع راب دتا قیصت یدبعم هلا شطعو

 | اوولت مل وا رارف * متر رف ناج رج ز یداو ليلو * ردشعد هددام وب
 . اولس ۸ خا یاو # ادفصم لا ف ع اعلا ابا منکر # م اعتلا فیفر

 یرلآ لا-ط ن ثر اح دک.دلوا عقاو (هیرطا مو )۰ دعب # مهادالاق

 تروص ندهمون تراح هک رادنشلوا هلو یلصا ردشلوا لوتعم هدکنحول

  ندوساو ی دلیار ارفبوعیح ندنکا ك رانا هلکعا سح د اسفورش

 یدنوكج وکرب كدوساروب نم یدر ارا یشرب قجولا ما تنا ندرذنلا

 ن ان یدرروط ه دالا ا ا ن ناشس موصعم لوا بواوا

 لام ق وچ ن انس ن دبس لوا ی در ر نما ینا یلش یتروع روب نح

 دوج برعلا نیب بودنا ل ذب یلام لوا مره یلغوا كلانس کی دیشغډیا

 یتیرکا كنانس ب واک هماج لیدبت ثر اح سپ یدیشاوا روهشم هلاکو
 ا و ناشی اوتیوراو هتروعویدلآتب راع
 . یدن اشوقو یدردنک ییوصعم بول انا جد تر وع یدتسا لح رش

 ی دابا ر ارو تو دا لند ینا تاراح یدربو هنلا كراح بورامیحو

 ندهنساسغ بوراو هعاش تذاع ی دعا لوبق هسک یاهرکصا د ههقووبو

 یودنک بویلبا دار ځد ه دنا هدب یدتشود لیخ د هورع ن دز

 موبو هکر ید دیبهوپایدلوب عوفو ( هلبج بعش موب )هد رایدتا لتق
 هنسر ه دن-ارا ناحرحز موب هلکنا بواوا ن دنمال مظعا كيرع مانا بش

 . لوسرهکر د مدق» هتسقرف ندمالسا نیدروهظ هلبج موی ویوردن تارو رح

 هکیدلوا هنوکوب ىلصا رد هنس یراکدلکهرابند كلسو هیلع هللا یلص مرکا
 هنرزوا هءصءص نب صاعون نوا یافتن لد.عم یردار هرارز ن طفت

 رسا هد هرول نه هلو دعم مود رم ارز ی دلبا تع زع هرزوا كعارفس

 هلبا س عون نک روئلرمط اح هصوصخ و طل ی دبثاوا كاله نکا

 1 جنب
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 هرکصتدنا رلیدنا یسافلخ کم ن صاع ون یس هلبمق غو یدلوا

 ن هع ذج ن رھ ز هدن وب هکبداوب عوق و ( تاورقللا مول ) هدنژ ارا

 هکیدا واوب یپسردیالک ن رج ن دلاخ یلتاق یدلوا لوتقم یسعلا ةحاور

 دجوقرب ندهیوعم نب رض ون نوکر, ید را رر و جارخ هریهز نازاوه

 توداط زارب ندغاب رمهز ید ر وتک هداس نغور زار هرهز بولک یراق

 یسدقرا تروع ید ر وا هک کوک کت زاوع هللا یاب نالوا هدنلا یدنب

 هت رغ هدکد نشا ییهداموب رفعج ن دلاخ یدلحا قب رف بوشود هنب رزوا
 هکر دیک یدلبا نیع ود ردا لق یوا دوخاب م ردبا لتق یا نب ا بوک

 هدنرالق بودنا یدعد هرانا مهز یدبا یرایاط للاخ روب نه یس هلسف نغ

 یراناو یدراو هنس هلبق نزاوهبولک هنرغدلاخ نوا یودتا فارسا

 لربهز ارز ید رر دوا هب ودنک بودیا عج نوجا ك٤ا لتق یریهز
 بولوا مدآ ر هدنزوک ی تعرمهز یدیاراو یسارجام ندلوا جد هلا نزاوه

 یدعیح هغغالنوا هود هرارڪګ نوکر یدیا قو یساورب ندنعسد قلفوح

 هدقدلوا لصاو هدلاخ ربخ و یدیا راو مدآ ز ار ندنم وق یدنک هدننا

 بوت مدآ ك واب رب ځد ندنس هل ماع ونو مدآ قلا ندنموق یدک

 موکه هننرز وا نامهو رلدلوا لصاو هلع یتبدلوا 2 مهز حابصلا ىلع

 هداالعفوو هکندلوب عوقو ( لقاع نط مو ) هدعب رایدلبا لتف ینا بودن

 ردب رلا ملاظ نثراحییتاق یدنلوالتف رةعج ندلاخ هدلحم مانلقاع نطب

 كدوسا یردار هدتاو ر رو لرذنملا ن نام" یهاش داب هربح دناخو

 ( ناح رحز مو ) هدعب دنا وا رکذ ه دالا لق توک ىدا هدنک رد

 ردتتعا نارد هرات ےق و هلا اع ون كنجوب هکیدلو ع وقو

 بودا ل یدلاخ ثراح امدعم رد رام ز وب کو سهاع ون و

 یدلبا الا هب هرارز نی دبعم بوراو ل ر زکه ددالب فارطاو یدلبارارف
 هنکر د بوعیح بحاص هئراح دبعم سپ یدیشلوا لاله هرارز تقولوا
 نوک وب هدف ب ويم ر وک لوقعم یصوصخوب یس هلببق ےت نکل یدلآ
 تناها اکاورایدید كدلیا نمد هلا دوسا یزب بولا هکتیاج رز یف رح

 ك دلاخ رایدعا تناها مراد نب هللادبع ونو هوام ون قا رلءدلوا هرزوا

 كد عاعسا نک دش ود لیخد هدعم كنراح رةءج ن صوحا یردار

 هن رب ر رکسع یکبا هدناج زجزو یدراو هنیرزوا كدیعم هلس هلق مماعونب
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 لهلهمهدهب رورع هنس قرق هرزوا لاحو یدرردبا ابو ترا ییراررب
 3 ررول وا ص هلک مس بولک رکبو نی راب مر ول هکیدید هنم و

 " اا یزس هکمرف روقو مردیا ءارکتسا ندمروک نیر زۆ رانا نب نکل

 ۲ هنفرط نع بواب را ندنتس نب یدعا مریدعا لاص,تسا یرانا بویعوق
 بوقلاق یدنکو یدلوا یک کوادید تالهلهم یس ربا هعیفطایف م ردیک

 1 ندعحدم بنج هکیدتا لوز هنج بو راو یدللا تع زع هنف رط شک

 كمربو لهلهم رایدتسا همدآرب ندنرلحما یب رق کال هل هم هفن اطلوا ردنطدرب

 یر هلا روزتروتک هرزوا قلوا رهم نایتخس راد مر رلنا نکلیدتسا
 ند رکب ون نکل یدلک هنب راد كنم وق هن لهلهم هرکصندتدم رب راب دلا
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 ۳ ید وط شوخ بو دنا رسا یا ۵ سع مان دع ےہ ن ا 3 1 و رگ

 و رغ هکرب د لک یدل وا لاله بول وا ماس یلجا هرز وا لاح ل وا
 3 جد ی زار ندنرع هر و-ھشم مانا رد ثم رد) وا و رس وص فأ

 یسبعلا ةعذج ن ریهزهک ردعانا ندبانا رذک هدنسارالناق ضعإ هلا سعوش

 یرلا ماظنب ثراحو ىرماعلا بالک ن, رفءج ن دلاخ و ساش یلغواو

 ( عین مو ) ادتا ند راوڪ لوا رد رلشا وا لوتقم هد راکنح ل وا

 هلا یرمک و جن كئیع چ رارید ید ههدرا مو اکا ہک یدل وا عقاو

 رکذ هدالاب هکندلوا كاله هدکنحو ساش لغ وا  ربهز ردیع»ا كل هردر

 كرهز یدلا لتف لشالا ا حا لد هژبق ییغیا هرزوا ینیدثلوا

 نیدهسا ن نیصح کید یلغوایشادنرق هل نیص> یلغوا هدق داوایعوعسم
 دوخا تبد بوراو هکندتنا لاس زا هللا مدا كولب ر ندسع ون ی هعذح

 یتغربخ وب راهیلبا كنج هلیس هلې یتغوش نامه ب وا بلط صاصق

 هلرانازب هکیالوپ تیک هف رطرب نس هکرلیدید هحابر هدقدل وا غلاب هنل اجر

 یدنا رک هدنجگا مغل رب بوراو حانر سب قدیا وا ملص هنب ززوا *یشرب
 ل وارلنا ید رپ و ربخ هسبعونب یدراو بوروک ینا مدآرب ندب الکوش

 جابر رایدت موجه هشرزوا كحابر ند ر وغوارب نیص> یکیا بوراو هل

 جابر نکلیدتیا اهلج هلیاق ارم یسبرب وا یدروا تیر بوتا قوارب ادتبا
 نسپکیا بوروا قوارب ندندرا ید كلا یک کودک نیصح بوش واص

 اخ سع ون یدلوا لتصاو هنم وڏ بوحاق یدنکو یدلبا لو ید

 هداز ید توادع هدئسارا كن هلق یکدا هرک وب رابدتک توئودرساخو
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 ن ر رهبویابهش رب ندنانابقرکب ون لهلهم هرکصن دقدنلوا لتف ساس>
 ترصن هل ایش ون یژک | كل رکب ن وطب یدسایق هغلابعو قارسا هدلتق
 ب وراق هرکنح ل وا ځد دابع ن ثراح قح ربدتا تغارف ندکعا

 ورگ یسهدازردارب هدتاو ر رو یر یلغوا ثراح سب یدلکح هفرطرب

 هج رک نس هک ید زا بوتکمرب بودنا لاسرا هنف ط*هلهاهم یدایعنیا

 هکف رط یلکوا ید هعفد ول نکل كدلا يهاقتا بودا فارسا هدلتف

 ماع بودا لتف ن وحا یتاق كکشادنرق ید ینا كس رسا مدلیا لاس را

 یداسف و رش "ران نالوا هدارا بودا قالطا كس رساو لا يکماقتا

 یو ن ب ودا لتف ینا لهلهم هدقد راو هلا توتکم وب رج هللا افطا

 عاشسا نی دن وا لتف كلا یردب یدید مدتا لتف هن رب یبوب اب كيلک

 یدلوا نون وید ردشتلوا دارم نیلا تاذ حالصا هاکنا ءادتا هدک دتا

 یعوتسیودب د مرد ا لتق هدنس هلا دم یوا كبلک نس نب کال ھل ھم۰ ص نک

 یدیاراو یتارب وادا هماعن كلا ید دكر دشان یم بواوالا نضع ق حلوا

 ادتباكناویدشود هن رلکوا كنس هلبقرکیونب بونب هنب رزوارلید روتک یتا
 دملا قالغ موهن وک لوا هکرد ( دصق مول ) كنح یتیدلوارضاح

 هک اتیدیا رلعا شارت نراشا نوک لوا هلا یس هلبق رکب ون ارز رارد

 لاک دابد نب ثراحهدنوکو ب را هل یتیژرپ هدنن وک كنج هلا تمالع لوا

 ا تلهلهم یدلناذخا لهلهم هد رح ءانثا تح بودا كنج هبا رھ

 تالهلهماکی هکدیداکا تقو یییدنوط یدزاب یتا ثراح نکل یدا یدع

 اکس رکا هکیدید اکا لهلهم شک مدیلبا دازا یتسرنس وک یر یتییدلوا
 هلب وا ثراح نسيم ردیا دمع هلا هللا هککج هديا قالطا نب مسرب وس یتا

 هند ېع راحات ٹراحیدد عدسوک ك غيدارا لوا ن هتشا هدک دید نوسلوا

 یرەش وب یدربو یاص بوسک یجاص نالوا هدنلا كلا قعا بودا او

 * ناديا قتتكماذا ادع فرع * لویدع لع یس فهل * یدلیوس

 ندرلنآ ب وديا هبلغ هنن رز وا بلغت و رکی ون هدکنح و مالک دصالخ

 لاله رتسب "هداتفا مدآ رفاو ندیلغت نب یاسر و رلردخا لتق مدا قوح
 هلجزا ردشعا نارذک رلکنج یک كنوب هدنسارا رلنا یخد كالذدعب یدلوا
 هدنس هلسج هکر کنج یربغ جدو ( هلیصفلا موب ) هدعب ( هیقلا مو )

 قجما بویلواكنحرب هدنراارا هرکصدناردشغا هللغ هن ر زواباغترکب ون
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 ن نابیش ن سودس نورعو نابیش نب لهذ نب « مع نب تراح یشادنرق

 ( تادراو م ول ۰ ده رد رلشالوا لوتسهم ه دو ل والس ذ

 چ اص كلو نڪ ر دیک هپ هکع ن د هرصب تادراو ی دلو عوقو

 یدلبا هبلغ بلغت هن بواوا كنج مظع جد هدنو ردعضوعر هدنفرط

 هدنوک ول نابیش نب لهد نب هه نب ماه یدلرق مدآ قوح ند رگیوئو

 ندهعق و هلآ تیلک یدنا یشادنرقرب اب اینا كساسج هکردثل وا ل وتقم

 مام .O ut تساغاک ا فیلک ( 4لهاوا تدوم هدنر ارا م دم

 هددصق موب ناتق لر و نم جد با یدنل وا لق هدنایصقا مو

 بولا هثئن نکیا ن شاتو ماه ردا لتق هرشان یتا ردبا لقت
 كلج ماه نوک لوا ىدا ندنس هلق بلغت نالغوا نکل یدیشعا هیر

 هعقد رب یدر ریک هکنح هن و رگاوصندنس هب رق ر ولک هعقداصوص بودن ا

 نالواییوویدلبا لتق یا۵ بواو ت صرفه رشا هدکد اک هکمگاوصی د

 نزا هدکنج و س اسجو یدخاق هنفرط بلغت
 ه دعب ( ونطا مو ) ه دعل ردوا رقظم باقل ه دکنح وب (هرمتعمو )

 هدعب ( نینامو ) هد هبر دیعسا كعضومر هلبارینص1 هفیص هک (تاضریوعموب (

 هدنس هلج كرلتو ةکیدلوب عوقو (تاییصلا م وب ) هدعب ( هرم مود )

 هکر ادا وا مرهنع هبت سه لوش رکی وش رد راشعا هملع هن رزوارکب ون بلغت

 هر نب ساسج نالوا تاق كیاکو یدلاق یرالاح قج هن ر و اط ی در
 یفالتخا هدنفیدلوا لوتعم هلا هج و هن كلوب یدلوا لوتقم هدکنح وب

 لو نک ردا رارف د هدف رط اا نالوا هدماش هک رد یع ؟ ردشمل وا

 لهلهم ید راو کد یو زا یک 2ا هدشنا یدارغوا هل یدل وا تالهلهم

 و ۳ فدا هوا لس توام رخ

 هرب و وبا هدنساننا كنجو رای دشر اهساس> بوراو رلنا یدردنوک بوشود
 رلیدتا كنج ها اق مدآ رمشکیا ندنیفرط بواوا ح و رگساسحو لوتتم

 ییغوا یشادنرف رق ینا هکر بد یک ؟ یداوا كاله ندهراب لوا ساسح هدب

 هدقدنل وا لتف بیلک یدبا هک ند اک هلاج یشادنرف زذ ردیشعا لتق

 تودیا هب ر یا ساسجرابد وق س رع قیدآ بزوغط تاک رار هلیلح

 رو نم یدیاطن وجا یاقتنا یسایب هدقدلوا تیکب با وشنت مات یدنویب
 یدلبا رارف هنفرط بلغت ون نالوا یس هلق یدنک تودنا لتقف یناسح
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 7 هلبا هراز نالوا یم و روب نح سق هکر د جد یهک و ردراڈ مروی
 رک ذوب كنموق برع هکنوسلوا مواعم ) ردشم هلریا بولوا صلی .دق داوا
 عالطا لیصح هنلاوحا كرلنا هکردراو یرلهاشداپ هعن ادعام ندرلناتوا

 رد روک ذم یراقاثم ضعدو یراعسا كرانا هدیرع راعشا قحا ردشم هوا

 هلجزا رد هدنرکذ یرلنوک روهه ضعب كيرع (فرخ یبچوا)
 كنسهلیق بلغت هلیس هلق رکب وشندّمبس یمهعلوا لتف كندعس رن تیاک

 كساسج یرکسعرمس كس هلیبقارکب درک هک ( مانا ) نالوا« دتسارا

 كييلک یرکسعرس كيلذت بولوا هرم نالوا یر, كني رالغوا دوخاب یردپ
 لتق بیلک هرزوا یییدنلوا رکذ هدالاب یدیا هع ر نب لهلهم یشادنرق ۱

 عج رکسع نوجا ماقعا ذخا ن دندیا لتف یشادنرق لهلهم هدقدنلوا ۱

 رلب دا دارم كعا حالصا نراارا تولک هر ر یرلعم راه بو یدتانا

 ل رهن رح یودلنیوس ه دنف> یردارب لماهم یح یدگوا نک نکل

 ىف سعشلا تح الام* مکطاص» نمانم هللا صا ال * ردشعد ه دنضعب

 نطب یکیارب ند رکب ونی و رایدنل رضاح هکنج نیفرط سد * اھ راح العا
 سد زا دروک هبرک نر هدعاسع هاتف كاش وٽن تودنا لاّرعا نی

 ندکعامدرا هرلنایدابع ن ثراحهماعللا کار بودا لوح رکشیو مع

 یک رلیدلشاب هکتج بولوا م امت یراکرادت كيف ط لصاذاو رادع ٤ منع
 دعقو نالوا عقاو ادعا ه دنسارا كرلتا رلیدتا كج هنس قرق هکرد

 ه دنتسارا هکم هلبا هرصب هلیسهغیص رخصت هرینع یدلوا ( هزمنع موب )

 ردک صاع ون هک ردویقرب عقاو هد ه-هاسم ليم یکیا ندسرفو مضوهرب

 رکسع نا سد ردیسارف نالوا هد رع كنهرمثعو هردر ندنرا هرد هماعو

 حاقرب بولبریا تبقاعرلیدمهدیا هبسلغ هررب بودا كنج هدروبم لع

 نون یھت رابدلواعج هل رب رب هنب هد( یه موب ) هدعب رایدتارارق من

 یدیارلشغوق ه دنرزوا كی وص لوا نابش ونب ر داك وصرب هان نوکسو
 بلغت و ه دکنحوب یدبا ثراح ناب ش ون سُن رو لهلهم بلعت سر

 يطع ٌهعقورو یدلو حب (بیانذلا موب ) هرکصندنوب ردشلوا مزمنع
 كرلناو رد لتق مدآ قوسح ندرکب ون بودا هب-اغ بلغت ون ید

 ن مامه ن هرم ن لیجارش هل-جزا یدلرمف یرفاو جد ندناسور

 كساسحو یدیا یدح كنسهو كنارفوح هک نایش نب لهذ ن هرح
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 بولوا كنج دیدشرابدر او هن رزوا ریهز بودا عج جد ینعلخ غو

 ۳ نیر ر ۰ رص بوشکود رفاو هلررب یدلک تسار هرهژ دلاخ هدیرح ءانثا

 ۱ بوکح ماد فرو تو كرهزو راد شود هر هلس یسکیاو راب داق اجود

CANیدغارٹ ا لق هلکیک هنرزوا یرب رب یهرز کا ن زکل یدلاح  

 یدلیا لق بودیا بت هنب رزوا ربهز اکیلا ن حدنح یس ر لدلاخ هر ص

 بونود یاد نزاومو یدود بودا ماعتا ذحخا ندرم-هز دلاخ س

 عطف تنگ نا ادلاح رطف * ردشع دف و رهز نی اقرو رابدتک و

 قراش # ةب رمضف تيش نا اانملا كتا * رذاح كبلقو الا نعفنالو * ةربط

 هسقلا یرما نب نام" بوراو دلاخ ه دعب * رض اح تولاو شعلا اهيف

 یدلبا مارت | بوروق رداح صو صر نوا كلا نام یدشود لیخ د

 E ايدا عج رکسع هنب رزوا نزاوه ی رالغوا كربهز ه دفرطوب

 كل وا نی وم ه دکعا كنج هللا نزاوه اکبس هکبدید هرلنا یرلا لا

 بلط تجاع ندنامل بوک بود هلبوب عهدیا ماق شيا كنراح ید نب
 لتق یدلاخ بوریک هنب رداح كدلاخ « دقدلوا هم" بوراو هرزوا كتا

 بوابوا یدروب و۰ درداح جد رفع نب هورع یشادنرف كدلاخ یدتلا

 هفاک او فارطا قکلوا را دربخ نامت یدلشاب هدابرف هدک دروک یلاح لوا

 هغءارا ید نزاوه ی دلو نکل رل,دارا قوح یثراح بودنا نیبعت رلمدآ
 ا ا ر صوحا یتادترف 1 دلاخو رلردلوا لوغیشم

 رلکنج قوچ ندبیسوب یماشاب هیوجخسج یراح بودیا عج یرحاع ونب
 رکذ هدنفرح مابا یسضءب نکل رون ازوا زوس هسناوا لقا یس هلج ردشلوا

 زرید یازا سېت اکا ہک ی سلا ةعذج نب ربهز نب ( سق ) ردکرک كلبا
 ردراو یرلکنج روهشم قن وچ جدو ر دکنا یرلکنج سحادو

 نالوا یوق كنا هکیدلوا ر اکا یرما رخا ردقج هلوا روک ذم یسضعب

Eبوک هل هلرلنا سق نکارابدلوا ملص هلرانا بودیک هبهرازف و  

 بوریک هننید ینارصنو یدراو هن راد ناع بولوا ح ایسو یدلاق زکلاب
 طاق نب رغ براو « دذ دلربا ندنهوق هکر بد ییک یدلوا نابهر نامزرب
 ره هلاضفوب تح یدلوا یلغوارپ مان هلاضفو یدلبا ج وزت هدنتس هلیبق

 هللا لوسرو ردثمروتک ناعا بولک هلسو هيلع هللا لص هللالوسر بواوا

 بصن مک احهنب رزوا مدآ زوفط ناک هلی لا یدنک ینا لسو هیلع هلل |یلیص
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 نکاس هدلحرب قشیراق هرو یسهلربق ناهییش ون هلیس هلیف مشح ونو
 یرف مان هلو نب نایش نہ رح تش هلیلح روب نم بیلک وش و یدررولوا

 ساسحو یدیا یشادنرف زق كل ەر ن ساسجرف لوا هکیدیشعا حوزت

 بلغتونب هلس هلربق رکب ون ن دبس لوا بودیا لق یباک موقيح نو رب
 هکندلواوت ثعاب هناتف یدلوا لادحو كنج نامز قوح هدنرلارا یس هل.

 هدقنم تب سوب یبهلاخ كساسح بواک مدار ندنس هل.مق مهرج وب

 تیک یداراو یسهود یشادرپ هدثما بارس كمدا لوا یدلوا داد

 یدرواند سد هللاقوا توروک نکرالتوا هدنسورویدنک یهودلوا

 هدلاح لوا نس هود فیرح یدک هنمحاص بولود هلآ لاح لوا هود

 جوا الب واو بودیشبا نیدان رف كناخد سوب یدلشاب ه داب رف بوروک
 یک یدراو بودنا ترصد هنس هلاخ سا سج سا ی دراقیح هقویع

 هرکص یدلبا لتسق بوروا هلیغار نم نابهو یدلو ء دن 5 هجرت
 هل رکب وتب بودیا عج نلئابق بلغت نوا یم اقتنا كنا لهلهم یسادنرق
 ی دعیعا فال مل ھم ردقحهللوارک ذد هدیغاشا ردشعا لادجو كنح قوح

 ردیسواط كنندنکلارعح ن سقلا "ی رعابولوا ساقلا *یرماهدخاورریو

 نر هعیطق ن ثراا ن نزام نب دعب ر ن هحاور ن هعذح ن (رهز)
 سد یبحاص اغ سح ادترح ن الوا ن الغ سق دیس هک یسعلا ساع

 نب نام یهاشدا هربح هلفلوا مدآ فرش بحاص ردیاب لرھز نا

 لاسرا مدآ هربهز نوکرب نام هرکص یدیشم رو اکا یر سالا ی رھا

 یدلبا سالا وید لمروکرس هردنوک هدرط راض د نیک الوابودنا

 زارعارفاو هضع الغوا ناه یدلبا لاسرایساش یلغوا كحوک خد لوا

 نی نک ر دیک هدلوب یدردنوک ورک هللا اادهو لام یلیخ بودیا مارکاو
 ن حارند هلبق لوا هدنراقدنوف هن رزوا وصر ندنرالوص E هلی رصعا

 یدزراب نغیدلوا مک نکل یدلامغب ینلاوما بودا لتقیساش هسک مان لشا

 ی دليا لتق یغوچ بودیا امغب و تراغ یتعلخ هلیبق لوا بولک ریهز سب
 ید ۳ ون ءا هن رل_ة دلوا یسافلخ كن هعصعص ن سصاعوت هلو

 نب دلاخو یدلوپ ع وو هربثک بورح هدنرارا هلبا سبع ون بوقلاق هغ الا
 کودتا لرهز هنس هلی نغ نالوا یرلیاط كنیدنک بالک نیرفعج

 صاع ون بوردوا یرلنا یدشود هنس هلق,ن زاوه بوروک یراثبا

۱ ( (JJ 
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 ی (بیلک) ر دراو ید یرب ندب رع ل وام ور د هنس الا بع الدم

 نیرکب نب مشجنیربهز نب ثر احلا نیدعب ر یس اب اب بواوا لاو یم هعبر
 ی دنک هکر دن دبس لوا یراک دید بیاک ردنلغت نا منع ن ورع نب باح

 هر لز وکر رو یدررو لوک هلی نسیروا ك وکر ےس ب هک دنک هریر

 بوکود یک وک لواو یدردیا شیاسا بونیا هساک تسار هب هچګاب دوخاب
 هلع لوا ندیشا نسادص كنا ندفارطا بود دان رف كيوک یدرر ویلاص

 لوا E ورک ص رادد د لئاو بیلک اکا تالذ لع ءاش . یدنمارغوا

 1 E گرد لماکلا بحاص یدلیقاط هاو بقلوبو یدلند بیلک
 رو نم ءاولو یدراردیا ثراو ( ربکاالاف ربک الا ) بولوا ه دهعیر دالوا رازن

 ندهعبر رکا هکیدناوت یواق كراناویدلبا لاقتا هبهعسر نب دسا ن هّربع

 ررروایک حاص شرللافص هنبسا ڭغا كنج بودا تقل اع هرانآ موقرپ

 نب ید ن یصقا نب سالا دبع رول نه ءاول هرکص یدزریکب اوئا هصیقو

 هکد او یتداع كرلنوب یدلبا ل اقا ه راز نب هعیر نب دا ن هلدج

 ینا هسروا هللا هلسو یدرارروا هلساکا هسایا مش هسوگرب هرب ندرودنک
 لاقتا هیهسوک مان بته نی ط_ساق ن رغ روب نم اول هدعب یدزردا لتق
 هلئاو ن رکب ءاول هدعب یدیاراو یرل:داعفلاخم هرایکلوا ید كرلنوب یدلبا

 هب هر ى دن او ندرلناو لاقتا هتم هلبق بلت ءاول هرکصندنا بوکد

 یسارب ردرلشلوا عج ةثناب كن دسوک وا ا یس هلمق دعمو یدلوا لسم

 بولوا عج یس هلق جج دم هکردئرطا نیرکشی ن, رکب نب برضلا نماع
 رد شلو ادلناه دن هلق دعم صاعموڈ رح تقو یراکدورو هنرزوآ هماهد

 ید یسر ردوب كح نالوا عفاو ادا هدنسارا ن ۶ لها هلا هم اه

 هکر دبلک ن بابح نب رکبنی مشج نب ریهز نب هر نب ا دعس ر
 یدیا یداق كل دعم هدنالساا مو نالوا هدنسارا هماع : لها هلع لها

 بولوا یداق لدعم یوک زا رخ هکرد هڪ ر ی لاو موق رع جد یسل رب

 راتهافس وارود وارود بوژآ لئاووب هدنز هرکص ردثمزو ن رکسع نع

 ده كناو یدردوروف یررب نشود یسهکلوک طولوب الثم یدلبا

 . كندس ۶ ۳ هک رلک هر وص یرهود كناو ید ٥ دلتوا نائاو.> هک

 لوا سپ ید ورو ینانا ويح یڈحو ضعب و یدنمه-اک هل یسهود

 . ید نمروک یی هسیکر ندنکواو ید نمر دتا دص هپ هسیک ی تا اویح
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 تولوا رم دنسیللازویکیا یدراربد نداکهب و کز و2ا یییدلوا مدآ

 ردشلوا رب" دنسیللا زوترد هکر ید کرامو هد هعذو زویکیا هدندم ول

 كم انا لوا ر دراو اا ق وج بولوا م دآ هنیقنلا ن ويو رفظعو عام
 ثیرن ضو هکندلواو یپیسردشل وب ع وقو هدنافطغیرب ندنراروهشم

 کل کب یتعب یت ادس كلا بودیاانبمرحرب هب اش هبعک مرح ناغطغنا

 اضر قفل وا لصاو هریهز ربخوب راب درب و هفوع نبه ره وذ ن دنراجتا
 تراغ ن رال امو ید زوب یرلنا بوراوو یدتبا عج نی رکسع بویهرو
 هنن نکیا شعار سا ن راتروعو یدتا ل اطدا یرح یرلق دباو الو

 ایقالن * ا1 نافطغ اناربصت لف * ردشعد هدصوصخوبو یدرو هراودنک
 *ء ل | اهتعش ء ارذع یلا# معجرام انم لصهلاالولف * ؛اتسللا تزرحاو

 هکیداواون یبس یداو ع وقو هلا یزن هلق رکبو باخت ید يکنجرپ
 هریهز ههريا راب دلوا عج هللا یسبطا مرشالا ههرا لیفلا بحا صربهز

 هشرزوا كن را هلبق بلغتو رکب یاو لیضفت هرابرع راس بودیا مارکا
 ندٌتعاطا ل رمهز رلنا هرکص بودیا مکح هرلثا تدمر ی دلیا بص ریما

 نس ڪتو لنق نرامدآ قوچ بدیارفس هنب زرزواریهز سپ رایدتا حورخ
 ید یلهلهمو بیلکی رالغوا كنهعسر ن دن رافارشا تح ی دلار ا

 ید کنجر یدروتک هتعاطا "راد یرلنا هلتسد برضو یدتا بسا

 یسادنرفرف کا كرمهز هکیدلواوب یبسر دشاوا عقاو هل ارج نبني ب

 نقیج یکیا هربعز بولکم دآ ر ندرلنا ن وکر رلب دبا هد هجوق ه دنیق ی

 كحروک ییامهز یداراو نک نالغیم نعل كوش هدا كنرپ یدروتک

 تکوشو قوح ردق مود هر رزوا رس هکر دلوا یسانعم كلوب هک دید

 دوجو هربخوب ریهز سد رس هیلوا لثاغ رویراو رکشلارب یح اص هدیدش

 هنیزوس تروع نب فوعنب حالح نکل یدحوک ندلحم ینیدلوا بورو

 بواکرکسسع لوا سد ی دلوارارقرب بوبد مربا ن دعرب بوریو دوجو
 ره ز و دعا راب دتا اعد ی ام بوق نس هلرمفو موق رب دصا الح

 اد ن راقاز راو لاوءا بوزو و یدراو هنرزوا كرلنا بودا عج نرگس

 فرص بارش نوکر رمهز هرکص یدتا رسا نرلقاشوا ن رالغواو

 هکر درئا نا ی دلوا كاله ن دنا هکاب وش ی دلبا ط ارفا نوجا

 صاعوآ د یرو یبلغتلا مول کن ورع ید یر كراتلوا ن دب ارم
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 یدلبا لیصح تر دقو تو بولوا یدالوارداو ندا كن یصق یذربو

 یدراقیحند هکءین هعارخ بو دیا مج هننابیشب رة یصق قحا و ال اله ل يلج

 تقولوا ب واوا لهجا دالوا صلاخ شرق ی دلوا تدب یلاو ی دنکو
 هد هربح توو لوا ردلوا نالوا هاش داپ ادعا ندشیرف ربدیا ناشیرپ

 كلم ه دعب یدیاروج مارهب هاشداب « دمو نامعا نب زذنم هاشداب

 رحس» ه درانآ لد همال-ےا روهظات بولوا قرفتم ہ دن یصق دالوا هکم

 هد هکم هلسقرپ مان هقوص ندمهرحهکر ید هد راتوو دب یی د زولایدلوا

 هک وص بویلکب ی سش تاب هع ارخ هکرلپ دل اق نیک د هنتقو یصقات
 كج دک هپ هفرعرلنا هر ز وا د اتعم هنسر ی دراروتلنا هر هفرع ىج اج

 بو دیا هبلغو ی دلبا كنج ب وراو هن ر زوا راتاو عج یی رق یصق
 هقرفتم كولم ن دنس هفت اط برع ( فرح ییکبا )ی در ایج ند هکم
 نبهنراحنب ماع نبایع نمورج نب هئراح نب ین, ( ورع ) رد هدنرکذ
 یدیا ندندالوا اس نب نالهک هک دزا نب نزام نب هبلعد ن سلا یرما

 هعازخو یدبا هسوک ن اشلا یظع ه دنیلهاج مانا بولوا یهاشداپ زا
 یناتسرهش زار د.دالوا بمک یلضوا كورع کرا رد ب ولوا بستماکا

 تداسع هرثت یسودنکردوب ناراقحرلت هنرزوا هم رکم دعکادتا هکر ید

 . ده ت د اعوو ی دلبا تعب اتم اکا ید یس هفت اط برع بو دا

 هکر دشلواوب یبس كداسف و یدلاق هدنتبب برع كد همالسا نیدروه ظا
 كنا راردبا ت دابع همانصا موق رب هکیدروک و ی دراو هالبورعرو نه

 لک ایه یراناز هک ردرلبر كولبربرلثوب هکرلادید هدک دتا لاّو-س یتلصا
 زرتسا ترصن ندرلنا ردزشعا دانا هنرزوا هب مشب ص اعْشأو هرولع

 ې هورع صوصخ وب زرر و زرتسا رول ندرلنآ سام رو علو راررو
 هک هکرد لبه مع یرلکدرب و لوارا درو یدتسا تبر ندرانا بواک

 هکنداا ی د مص یکیا هقش اب ندرلناردشغلوا عضو هننرزوا كنهمرکم

 یدابا توع د هند ا ع كرلتا قلخو یدبا هلا یسربو فاسا یسیرب
 هرزواقلوا « دنتقو رویاش یصوصخوب یناتسرهش رل بدا تباجا یس هلج

 ردراو رظن هدنسهنط نکلردشع | هنطرصن2ما بحاص بودنا رکذ
 نب رکب نەت انت ن هلل !دبع نب لبه ق باج ن (رهز ( هنلوا ردت

 یأرا جک ر دسر كراتکیرب هنسش اب هعاضق یلکلا :رذع نب فوع
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 نالوا ندمشرح یدنلوا هییسد حاطم ندیسو لع لواورابدتبا تفایض

 یرادتا ردزاعح یرزاکللا راد تولوا ر نواز اج كولم

 ( عشرج ) یلغوا هدعب (لیاب دبع ) یلغوا ٠ رکص ناطق ن ( مهرج )
 ( جسم ادبع ( لیغوا هدعب ( هلشت ) یلغواهدعب ( نادلادع ) یلغواهدعب

 (ورع) یلغوا هدعب یدلوا هاشداب هتسزوب ( ضاضم ) لوب یلغوا هدد

 یس هجوع.دعب iD) یردار هدهب هتسز وب ( ثراح) یردار لو رهدعب

 كن هلبا اروطق ی دلوا هاش داب هنس قرق ( ض اضم ) كحوک ی لغوا

 قلوا « دیهرح ه ئالم هرکصو ندا لتفیدیع«یرلغادو نزون بودا

 ندنسهلببقیهرح ہ رکصن دلیعمسا نب تث و ردوب نالوا مبص هلرلنا هرزوا

 یریکالاضاضم نورع تث هدیس روب یماریز ردشلواو تب “لاو ادتا

 كالرع امسا دالوا هلکعا ج وزت یب رق كل ربک الا ضاضم ه دشا ورو

 كضاضم هدعب ردخاوا لصاح ندهروب نه لیععسا دالوا هلج یدا لاخ

 كلوب ر دو یرارخآ یداوا ( ورع ) یلغوا كلا « دعب ( تراح) یلغوا
 ییععما دالوا بولو د ادزا یران ایغطو یعب كئس هلو مهرج ٥ دقو

 رلباذع یربغ دو لغو فاعر هرانا یل اعت قحرلیدلوا ردیارشحو لیلذت
 ه دالاب هرکص را داوا فض تب افو ی دارق یعوح بو دا طا

 بولک ن دنع هلس هلق دزا ابش موورع نب هبل عد هرزوا ټی دناوا رکذ
 ند هکمیرلنا بو دا كنج هللا ی هغر واضطر ی دتسا قالوا هلی هلرلنا

 یرلنا ب ولک لیتر هکر ب راب دتک هب هنیهج دالب بوراو یدر اچ

 ر دند رلنا یمشرج ییا هکیدلوا صالخ هلیج وکم دازا ر یدابا لالا

 هدیصقرب ثر اخا نورع نالوا یولمرخآ كرلنا تقو یرلفدعیح ندهکم

 * تب ان دهع نم تلا : الو انکو * ر دن دنا تایا وب هکر دشایوس

 كلاذک # هر دقن كيللا اهنم انجرخ اف × ره اظ مالاو تبللا ل اذي فوط

 سینا * افصاا ىلا نوعانیب نكي ل ناك × رداقلا ىر نيق ابلا ىلع
 ىل اللا ف و رص * اللا ز اف اهلها انك نك ىب * حاس ةكع رعي لو

 بو دا لاعتنا هب هعارخ تس تالو هرکصخدرلنا * رس اوعلادودخاو

 تبقاع بولوب لاک یرلتکوشو راب دتبا ثراوت راک نعارباک هنسزویچوا
 رلیدلیف ارتجا هتاد اذ نوک انوک و ادیرلعص بوردزا ن رالف درلنا

 هب یعق یب اس> یرق شبح نب لیلج نالوا تیب لاو هرکص لا ن درلنا
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 بلوت یدتا رارفلییحرش بو دبا هبلغ یس نیش هما-خا ید .ا رارفا

 1 هر هاو یدسک نشاب بوشود هندرا كلا مدآرب مان شاحوبا ندنس هلو

 هطفاح نااعو لها كنامغ ن هانم دیز هدقدنلوا لتقل ىح رش یدر ا

 _ یربخ یلتف كلیبح رش ی دلبا لاصبا هنس هلو م وق بولوا هرزوا
 یدلپا هرم هللا هلبوط "هدیصقرپ ه دقدلوا ل-صاو هبرکی د»» یردارب

 بارظاا قوف رمسالایف اج * بانل شارفلا ىلع ینجنا *ردو یعاط»
 . نرکب بوراورایدر اقیح ندنرارا ییهلس یس هلبق بلغت هرکصادنا *

 _ عبات هب یملا سلا "ییا نیر ذنع بلغتو ی دلیالا هنس هلق لاو
 .  یسهقرفتم كلولم كب رعو مهرج یراهاشداب زاعح ( هک ىجا ) رلبداوا
 3 . .( فرح یاوا ) رده رزوا فرح جوا هدنرکذ یرا هروهشم م ابا كراناو

 کولبرپ بولوا كولب یکیارلنوب رد هدنرکذ زاج كولم نالوا ندمهرجونب
 عطقنم یراسبخا كراناراب دیارمصاعم هلبا یوق داع رلنا هک ردم رج یکلوا

 ردیدالوا ناطعق نب مهرج رانا هکر دمهرج یکیا ید یولبرپ ردشلوا

 مهرج قعلوا ۰ اشداب هدنک برعد ردب ردارپ كن اط ن برع مهرح

 رابد راو هب هکم ب ولآ نراع ااو د الوا هللا اروطق یلغ وا یس هجوع
 بوا آق ندرلناو ر دشلک هرلنا لیععا ت رضح هرزوا ینیدنلوارکذ هدالاب

 هرکص یدبا هدمهرج تئطاسو هدندالوا لیععها ترضح فو رش تب

 فیرش تب تبالو ه دقدلوا توفیدنا لیععما دالواریکا هکلععسا تب
 هدرلنا تیالوو كالم بوک هض اضم نالوا یسیاط تلبعیدالوا ید
 رلبدلوا یا تمر هش رش مرحو رلبدریدزا نب رالف هرکص یداوا عج
 یرلنا بودا طیاسد نس هلق هعا رخ هن رارزوا هل رلتا یلاعل قح حرج الف

 هدکلمهلبا اروطق یر ه داز ع مهرج هرکصراددراتیح بوروس ن دمرح

 هک رای دقیچ هن اعقیعف ه دنناا تسسوا كن هکم مه رجورلب دشا هسقانء

 ندد ایجا "د هکم لفسا جد اروطق یدیاورع نب ضا ضم یرلک اح

 هدکنج لوا ی دیا عدیع اروطق ک احرایدتا كنج هدصح اف بوعیج
 یني ودلوا محاطتعم هدنا ع دیم ی دلاق محافیمسا تالحم لوا هلغلوا لوتقم

 ب وئلوا رسند ایجا هللوا رلتاوبا ه داروط3 ین ابتلا كت هکهو نوگا

 هرکصیدنایف هعسآ ناعةیعق شان ن دنرا-الس ثعقعف كمهرج یا تسوا
 هل رب ر بودا م اعط حطو راب داوا عج « دبعش ب واوا بغار یلص
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 رد راوا كلام هرکص هنس یلا نوا زویج وا یزآ كا كرلتاور نلبدیسا

 ل وبه نیو رواوا شلوا توافت قوج هدنرلارا سورا رد هرکصادععلحو
 هر م ڪر کم رولوا مقتسه دهن یرلعا كنح بولوا سصاعم ها رعح

 فارطا دوخا بولوا مدار, یسر كنموق یدنک هلوبه نا نالوا رصاعم

 بولود رخ جد هدنروصوب نکل هلوا شلوا هسی رب ند بلغته هدماش
 ندشیمط لد تمان دابو هرح كآلم ارز لوا جک یراکدید یدلک هر هری

 هدننوک ناورش ون بقعرد هن تولوا عطقنم تقو لوا ردشمهلوا عطعتم

 رای دنک ضع ییدصقوب دوخا هلوا طاغ ندهدنکه کر رکب ردنغا تدوع

 یرلکدتا قالطاهاشدابهن_ رلیلاو هرمحو ماشیجدرب راهلوا شما رک ذ ایصهت

 ررداشاب شعلوا بصذ ندن راق رط هرساکاو همصایق رانا ارب ز رددود ره

 ( والا تالکلا مو ) هل وا لج هعس وت رکمرولند هاشداب هڪ هرلنا

 ورع ن ثراح كنحوب ردوصر هدنسارا هف وک هللا هرصب هلا فاک مض

 ردشلوب ع وقو هدنس ارا تالمح رش هلا هاسیرالغوا كرارملا لک ارج نبا

 لاله EE وکح دسر کا دوخا ق رف فراخ هکیدل واو یلیصا

 ججاو نیا رلبدشزوب هلآ یررب بوک ققانم هنر ارا كندالوا هدقدلوا

 بود مو هنرزوا هنگ و ده هکر دا لقت هل و نيس كم را هیهزوب

 نکل یدداا دارم كا لاصتسا ی دالوا ثراح نالوا یولم كل رلنا

 هند رط رکمو هلیح سد یدم هلوا با رفط هلهجورپ هلغلوا یراقافتا كرلتا

 یدتا كرادت رلمدآ نوعا كعا توادع یا لا هتسارا كرلنا بولو كلاس

 قاق دف رط لی یش یشادنرقو یدلبالاسرا هبده رادقمرب هنفرط هلسو
 مر تام سا یکدر وک هک ید ردد همدا کودتا ك راد نوع

 هنرپ مدآ یتسبوردنوک اکا یهیده ر ذنم E ندئنس یناشو ردک ر

 تبقاعیدلبا كيرح یبحرش هلا رکنا بضغ تالک اذکو اذکی دعاص

 رخو یدلا ی ر هیده بودا نآ وب ل رلتروتوک هده ید راو بولاق

 عججرکسع ید یسکیا لصاطاو بولوا كابضغ هدقدلوا لصاو ههاس .

 ید همس یدنوف هبالکبولک هلیرکسع لیبحرش رایدتا دصق هپرپ بودیا
 یراکدید میانص ندنسا دشا كنس هقناط برعو هلا یرکسع ی هلسقیدنک

 هودزوب هندیا لاق نعص>یررهو رلیدتا كنجهدروب نم لح بولک ها مود
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 دیت موب سودس نکا یدروتک هرعخ یربخوب بونود عیلض هلبا یرالوب
 1 ۰ یدراو هتان یرداح كدان زات كرهدیا وعسح يود را بويعا تعاف لا

 بوکج هش وغإ یدنه یتروع لرج دابز دلع لوا یدنوط قاوق یرجا
 هکبددتروع یدیدنس راکا هڪ تر كاحو نس ههنیدعشو یدیوا

 كعص>ردیا بیقعت هجتراو هماشان یس لوا هک مرول ایش هکلب ما نظ

 نس بوروآ هلسرب اکا دابز ر وک نک رادت تکشاب نامه ردب وق تباغ

 یدید نس رای وس ندکغ داوا رو رغم اکاو بووس یاحوق یرازوس وب
 ن رشم نکل ردق وب ۹ مک دم وس ردق رج ےن هللاو هکید د دنه

 بوبد هی وب رد هسیگ سلا د دش یحاص طاتحاو مزح تیاغ مر لی
 ېب وکتکو ندنس درشط كرداح سودس یدلبا لعن نس هصق نوزوار

 یدوقوا یرعشوب ادعا هدقدراو هنروضحو یدراو هر بویلکید ماع

 كلانادق ك نه * نیفیلاا كتنحو شهد ىلع * بیغ مانوفج رملا كاتا *

  یدلبالعنر ر یرازوسیکیدتشا هدعب * نیبنسمیمابیادقف * سال ماب
 لوا ب وبان وا هللا قات وا ېک ر هز جا ی راکدید رارع تق ول وا رح

 نفلیحا ند بضغو ظرغ لاکو یدرب یرلت وا لوا هکدتشا ی راز وس

 یدتا ما ہدعد رد بیقا# وید رارلا لکآ یتا ندبس لوا ید زعوط

 هیتر لاکو یدیو جاق بوصاب نسودر | كدانزو یدلکبونب رکع
 هل اب نر وع یدنکو یر رسا نالوا هدنرللاو یدلیا بسا یداز ب و ریق
 لا یکا ندنغاا کیا یت ر وع بودا لتف یداز هرکص ید راتر وق

 هراپ یکیا یتروع بوروس هفرطر نی رب و هفرط رب نرب یدلغاب هنغب رپ وق

 ءاسالا هرعنمنآ * یدلیوس یرعشوو یدقاب هشنا هکر بد یک یدلبا
KE یس لک 38 صوث راو نیما ا:ولح * ر ورغم لهاط دنه ا * یسل 

 8 روعتخ اح بلا ةا *# منم تالاد ناو ینالک * رعصلا اهم نجا

 هکر د ل ءاکلا بحاص نکل یدلک ههرح تولود رفظعو روصم ركح هدعل

 ردلکد چک نکلر ردا تیاور هرز وا لاونمو اا ضب ی هصق وب

 قوج ند ج یعاسلا هل ویهلا ن دابز نالوا هاشداب هدماش فراذم ارز

 كن راح یه اشد | كراب رع نالوا هدقا رع هدتقو دابق رح رداوا نامز

 رلثاسع ردنام ز ر دفهتس زوت وازو هدا نب تر هلا قو ل داقرددج

 ردرلشوا تام هرکهنس زوشب دوخا زوالا ندصلس هماشقارطا دوخ
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 ن دنرل ما هةن طر, ره ندارم لا هدنراذداوارمشتنم هکلام فارطا بولوا
 تقو لوا ځد یس هلق هدنکرابدکید هاشداب هنب رارزوا یرلمدآ لودررب
 هده راب داوا وشک و ق هرلنا بوراو هلع یرلقداوا لدعمو ب وهج ندنع

 ی رکبرل ,دلبق هاشداب هرل ودنک یبهسوک مان هب وعم نب ( عت رم) ندنرلجما
 ب وا وا كاله ندمک قوح نکل یدلوا ( رو ) لغ وا هرکصذد هنس

 یلغوا هرکصادنا ب ودا تموکح نامز رب یدلوا ( هب وعم ) یلغوا هنرپ
 هدعب هنس رک ثراخلا ن ( بهو ) یلغوارب هدعد دنس ق رق ( تراح )

 فر د( ورع ( ییغوا كل هب وعم هدعب هنسرب قرق ( هر وه ) لغوا رد

 ی رک ردف و رم ود رارلا لکآ هک ( رج ) یلغوا كلا دعب هنس یکیا

 هماش بواوا هاشداب هنس قرق (ورع) لغوا كلا هدعب یدلوا هنس چ وا

 (تراح)یلضواهدعب یدابالتق بولوا قالماک ا رشن ثراح یدابا رقس

 هيو دن ک دابق رد زق كني ابیشلا ممط* نی فوع یسهدلاو هک یدلوا
 لغ وا م بوما یهاشداب ه رح ن وصک ودتا تعساش هد هقدنز

 قرق هل یثطاس هد هربحو هدنک ردنراح وب کودتا ن هنب ناو رش ون

 هد یدالوا ت:طاس هرکصندنا ردشلوا هنس شعلا هدتاوروو ردق هئس

 رومشم كن رلهاشداب هدنک ( هک لرز ) رلیداوا ضرتهدع) بولوا قرن

 ردعضوعر هدن رق خابا نیع نادر ( ناد ربلا م وب ) ردهدنرک ذ یرلنوک

 یهاشداب ماش هلا یدنکلا ورع ی رارملا لکا رعح یهاشداب هدنک كنحو

 نارگ نب ناولح نب لس هلویه وب ردنلو عوقو هدنسارا هل ويه ن دايز
 مهرطالر ادع ها کرد ییک رد کر ند هعاضت نب قالا نا

 هک 5 هل وب یلصا رد رهشا لوق یکلوا نکل ردشلوا هدنسارا

 قوا راد رمخ دابز یدتک هرفس هنب رز وا ن رح هلبا ی را هلبق هرو

 او تراغ نب رال اوما یدروا ن رالایعو لها نکیآ هدرفس رلنا بوراو
 بھون لاظدنه هروب نمک یدلیا رسا د یده یتروع 2 مچ تویلنا

 توئود قعلوا راد ربخ ند هعقو رخ یږا یزو كن هع-رن ثراطا نیا

 بولوق هدنادر هل وبهلا نا هک. دتشاو یدش ود هند را كل هل ویهلا نا

 نابیش ن سودس سد رل-ل وا لوغشم هو قود هل رکتسع لح

 بوراو رانا یدردو ک هفاسوساح یو رع دع نب علضو لهدنا

 هرزوا تلف هت لاک یرلناو رللدلوا لص او هنس ودرا كن هل وهلا نا
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 ناکام دعب قوش كلاس * لوا هك رد ڈالا مظذ ی هدیصق نالوا

 ی دلبا دعو هکر و دادما قعاو لوصو هرمهیق ر دیعرسصم * اسصقا

 تودا قەل هنب نقو ی دلوا « دشناب ل رصیق جد نامزر سالا "یا

 یقلرحرب مان حابط ید دسا ونب ندقرطوب یدلب وس راعشا قوح هدنفح

 ل وارلیدتنا لاسرا نوحا كعا داسفا نارا كةل ی رھا هلا صق

 یدلبا ناد رکور ندسقلا یرعایرمصیق هللا نوسو رکم لاعا بولکراکم
 هرکصندک دردنوک بوش و رکسعرادتعرب هنناب سل اما دعو)لابس>حو

 کیا هنو یدلبا لاسرا بورب و ناتق وارهز رب ه-هدآر هدرا

 یا ول 39 یتیدقیح بوبوق هماج ینا هدکفیدلوا لصاو هلا“ یرما ۱

 تكنهراع: یدرونک هنرب نما رصیق بولک فرح لوا اردک

 یدزارروتوک هلیوا بوب وف هنا هغر یدلوا ضب رم بودیاراک ر هز هندی
 هاد نع نساليا # هضرا دعب نم حامطاا ےط دەل * ردشءد ه دلاح لوا

 اسوا لداجت مه نم كل اف * ذعص دعب ايماد احرق تلدف* اسالنام #
 رقرب هدد عاط بوبارغوا هغاطرپ مان بیع هدنب رق هرقناهثیدم ه دعب

 كتب زو تنرب ندنرلهاشداب مور هدک دا لاوس یتا سقلا"یممارا.د روک

 توطانااتراحا * یدل وس یر شوب تقولوارلبدرب و رخو بد ردیرا نه

 بب رغ لکو * ان مھ ن ای٣ انا انتراجا * بیسع ماقا ام میت یناو* بونت
 بب رغبی رغلافانیمرصن ناو * ايب ةبارقلاف انیلصا ناف * بیس بیرغال *

 رلیدتا نفد هنا كربق لواو یدلدانیرش ناج جاست بوید هل وب دنمدرد

 نداّوس بوراو یناسغلا رع“ یا نب ثراخ هرکصن دننوم كسنلا"یرما

 یدلبا بلط ینلاوماراس هللا هرز د دعزوب ینیدوق تناما كسقلا یرما

 لاوعا یدیشعاریسا یتلغوارب تال وعس امد-عم ثراح یدمریو یلوع»
 بودا تناتم هنب لوع یدید مردبا لت یکلغوا دوخانرپ وان هدک دعرب و

 تای جاقر هدهدام لوا لوس رلب دا لتق « دنکوا یزوک تساغوا

 یصواو * تیفد ماوقاام دا * ینا یدنکا عرداب تیفد # ردشطوس

 لنیدومب لوم“ ید یشعا * تب ام لعاب مدھت * ال ناب اموی انداع

 هب مامهلا فاط اذا لوعسااک نک * ردشعد هدنصوصخ ینلرادافو وب *

 یا رسا لتقا * هللا مث لب وط ريغ كشف * دارج لیلا داو دک له ق

 قرفتع نع لها هکر دثعد هدنخرات بناکلا خاو ناو * یراچ عنام
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 هن رزوا لئاو نب رکب نلغوا رکید مان (لیحارشو ) هنن رارزوا ناةطغو

 باو یتلغوا ما ( هل ) هنب رزوا نالغ سف نلغوا مان ( بركب دعم )

 تموکح نامز هه دلناق لوا رانا بویلبا بص: هاشداب هنن رزوا رمو

 طوف رداکد مولع« یلاوحا كن را او یلاوحا لیصاس#ت كروب رل دا

 رک د « دیغ اشا یلاوحا صعب لرعح نال وا ی ردپ لرعاس سالا "یا

 یکسا ناک مدع«؛ندنر وهظ مال سا هکر د هدلماک رثا نا ردقحهنلوا

 یرالاوحا ار ز زهلوا داشعا قاقوح ه رابخا نانلوا رکذ هدنلاوحا كراب رع

 قیقح هسک بودیا تباور هلوکر سکر ھ هل لوا طوبضم یک یکرک
 دساونب ردیسااب لرعاش سبقلا ی رما هک( رج>)نانلوارک ذ یهحتار دڈ ٤ہ دبا
 قلخ هلق هرکصذدک دت | تموکحهدنعارالرلنا نامزر بولوا مک اح هنسهلبق

 هغاابم هدرهق یرلناو یدلبا هبلغ ںودا كنج هارانارعح رلیدخا تالڈکرسزارپ

 امدقم راب دت التت یر بولوپ تاصرف هرکص نکلرلبدتا تعاطا و یدایق

 رهدازهاش داپ یدیشعا داعداودرط نوهعلداوارعاشسقلا "یرمالغوا

 ردکر ک كع اح دم یرلنا قاخ بولو اح و دعرلنار دلکدقب ال تعا دم یب نر

 "یا یرمخ لتف لب راخ لا همهدید ری واضرهنک و دایوسرعش و د

 هانسحولب * لقال لب قرل تقرا *یدلب وسیرعشوب هدق دلو لصا و هسعلا

 دی ودنک ربخلواو *للجهاوس"یش لک ال ا*ممب راولنقدساونب * لا العاب
 هدک دتشایدرگابارشبوروتوا ہد اع ہلا تارا تفو ییددلوا لصاو

 فاعف مویلاو را ادغو رج مویلاو اريك رانا لث یتلجو ارفصیبا یتعبض)

 بلتورکب ساقلا ی ماهدعب ردشلواراسلتم زوسو بود (فاقادغو

 ی مارا در ودادما یدتسیا دادمانومقمراو هنرزوادساون ندنرهلسق

 دساونن تودنارارق داون نکل یدراو هنن رزواكراناهلا رکسع لوا سقاا

 نیم لاح هرکصرایدرقمدآق وج بودیآ موعه هنرزوا هلاک یهرزوا قاوا
 بلغتو رکب نالوا « دنناب نکا یدتساكنکو بارا یدسا ون رارکن قوا
 هدنناب هلغعارا ییسقلا" ی محاامسااهاسنب رذنمو رایدعواهسقلا"یرعا یلاجر
 ندنراهدازكي رج ساقلا ؟یرمارلبدلوا ناشیرب ندنفوخ لرذنرکسعنالوا

 لوید نامزرب یدتسادا دما بوزک ییرعلئابق هرکصیدل و اهدنا کن رپ

 هدنا تدمر ویدلبا مارک ااکا یدوهب یدراو هنا كندوهب مالا داعنا

 مانارو چشم هدنشددیک وب یدتکهک هما دادعا ن دمور ربصیقهدعا تولوا
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 ىدا لمعلا وسد وهف (بلس باغنم) « دنراارا بواواهغاطب۔ ہی ا

 لزوکو یدریو ماظن هنب راشیا بواوا هاشداپ هننرزوا رانا رح هرکص
 كن راها ش داب نیتملن شبرارب كنس هلق لاو نرکبو یدلبا تموکح

 هک ردنوا یار یرلک دب د را رم رد رارملا لکآ یا كروب و یدلآ دلا

 هکیدتبا كنج هللا هلوبهلا ن داز رج نوکړ ررودلوا هس ناویحرب یتا

 ه->راب ر ند اتوا لوا هدنلا لرعح رارید نادربلا موب هنوک لوا هدنرلش

 بضع هم لوا هر ودنک ندییسرب هدانا لوا یدژب وا هلکنا یدیا راو

 هیلع ءان یدعوطنفلجا بوب یتولتوا یک ر هز یک ہدنلا هکیدلوا یلوتسم

 نوعا ینیدلوا م دآ دیدش كي دوخاب راید_ایا بیل: وید رارلا لکآ ییا
 هاشداب ( ورع) لغوا ه دهب هلوا شعا بیقلت هليا بقا لوا یا تروع

 یتیدمهلا تکلمهداد ز ب ودیا کح هررپ کودتنا مکح كنماپاب نامه یدلوا

 یرمسک یدلوا «اشداب ( ثراح ) یلغوا هد رریدروصع-اک | نوح ا
 لد نمو ی دلوا یب دنز یک یربهک یخدلوا بولوا فداصم هنتقو داق
 ندنعلهاشداب هرج ییاعسلا هامن رذنم دابق رک هل ءاثب یدرک هد

 یدتا بسک ناشولع ندیبسوب و یدلبا بص یراح بویلبا تو لزع
 لزع راح بوروت یرذذنم هن قحلوا هاشداب ناورشون هرکص نکا

 لاوما ید شود هغ درآ كنا یسهلسف لغت یدحاق تراح سد یدا

 رسا یب هسوک رفن زکس قرف ندندالوا رارلا لکآ بودیا تراغ نقازراو
 هدصوصخو رح ن ساقلا یرما یدلبا لق نسهلج كرلنا رذتءهرلیدلبا

 ىنب نه لولم * اندفصم كوللا ءاخاو # انایسلات و ب اهتلاب اوب اف *ردشع د

 * اویصاذکر عم مو یف ولف * انولتمس ةيشعلا نوفاس # ورع ن رج

 هام دلایف نکلو * لسغب مهجاج لسعب ملو ٭ انب نم یب راد یف نکاو
 بوحاقثراح* ات ویءلاو بحاوخا ع نتو × مهيلع دفک اعرمطاا لظن نیل رع

 ه دنشدلوا باغ هنوک هن یدلوا باغ هرکص یدراو ه- رادد بلک نب

 نکیا یهاشداپ ه رح ثراح وب هکر د لعاکلا بح اص ر دشماوا ف التخا
 هد نارا مزب هکر لید د بواک ینارشا كنلئابق برع نالوا ه دفارطا
 زداعنمو عیطع اکس زب ردرللکد یلاخ ندلادجو كنج هل ررب رب راو یايقشا

 نوسر و ماظ ه نعلاوحا هلا بص عو شا فدا رر هزعر ره یدعا

 هناک و هکر دم ن هعرح ندسا ون ( یر ) ییغوا ثراح مرجالق
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 هدول لج ن ثراخا كز ( هلبح) یٰلغوا یشادنر د هدا هلج ن (ورع 1

 كن هناسغ كوله هکب ,دلوا هاشداب هلبح ن مهیالا ن ن ( هلبح) ییغوا ی

 دنه ھه هر ص تولا 9 ۰ دشن وک ر £ ترضح هلبحو 7

 یعلنار_ هرم صقر تر و د و رعردشع !وارکذ هدوراقو هک یدلوا

 هاج تباغ ی هلبج هدق دراو هب هنطتطسق یجلیا لوا یدروب لاسرا

 نروص قاناهسد هنفدلوا دن رھ کالذ عم نکل یدروک هرزوا لالحو

 ترضح رکا هکندید هلیح هدک دتا توعد همالساییا سد یدردنا راهظا

 لفک هنکحمرب و اکب یفالخ هرکصن د دمکو بودیا حوت یی زف اکب رغ

 نکا مرولوا لبفک هکمربویلا یزق هک لوا مرولک همالسا كسرولوا
 مارک اےک کرک هبیعلیا لح لصالاو یدید م هلوا هتصوصخ تفالخ
 یدر و رهید-هرفاو نوعا كمرونوک هناسح ترضح هدهنیدمو یدلبا

 ی لا لوا یدی-ُنعا حدم یرلنا هدنتلهاح ماا ناسح ترضح ارز

 د هنصوصخ تفالخ یکشاک هدکدشا لقن یلاوحا هرع ترضح بولک
 ود رر و اکا هسرابد دوکر د هدنلا ها تفالخ ارز كدیاوا شلوا لیفک

 ود لوا لیفک ځد هت فالخ راوو لاسرا را با ل وا بورود

 لواو رانعان نفدذونه یی هلبح هکب دروک بوراویسلبا نکلرا,دروب هبا

 تواوا ناعشت هنهیدلوا دن ادع هل.ح کرد "و ر ندي ابا

 لا یرعشوبو یدرواکود هن رزوا كنيااعص ۳ ك رز وک کو

 اهل تربصولاهبف ناك امو * ةمطاراع نم فارشالا ترصت: * یدلبا
 ٭ روغلاب ههخکلا نیسعلا اهب تعبو * ةوحو جا اهف نفك * ررض

 یتیلا و * رع هلاق یذلا لوعلا ىلا تعحر * تيلو یندسات ل یا تیلایف

 ىدا ماشلاب یل تلا و * رضوا ةع رینامساتنک و ٭ رفوف ضاخما یعرا

 هدنک (داک يعش!) رصبلاو معما بهاذ یوق سلاجا 9۴ ةْسعم

 رد ج ندنع هلا اش ره رهاع نور ع جد رانو رد هدنرکذ یراهاشداب

 یرروهظو یساحاونرکب رادو رکب ا یراکللاراد تواوا ه٤ هک رب دل

 ناسةطزو زکسیرلضارقناو یس هنس یش! یمرکی ز تلا كن ردنکسا خیرات

 هکر دورع ن, ( رعح) یرلا دعا رد هنسشب شالا زویکیا یرلتدمو یخشرات
 هک رد ثراشا نی رم ةع یسااب بولوا روت یم“! كن هدنک رد دالوا هدنک

 مدعم ن د زاوا هاشدار هرلنارج هلق هدنک و ردندندالوا نالهک ن د ز
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 هرکص بول وا هددوهب تعوکح هدنر ادعا رابدل وا هل هل رلذا یس هلق دز,

 Eli هد زب هنفح لآ نکل ردقج هنلوا رکذ هدیغاشا یدلوا سکعرب یا

 یخاس هرئعصندنام زر راد رک هشد ینارصت یدیا رلغااق هدماش بويعا
 ادتا ند رانا رل:دلوا هاشد اب هماش را ودنکو رلدد راح ندماش بور وس

 لس كولم هکر دابق نه ورع نب هلع نب ورع نب ( هنقج ) نالوا هاشدا

 هللا یسهفناط مور نالوا هدماشو یسهلبق هعاض رکصندقدنلوا لتق
(۳ 

 لغ وا هدد یدلشا عاص ق وج ه داتفقو بودا تع اطا ههنعج

 وده رد و ب وبارد ید ردا را رید رفاو هدماش ب وا وا (وزع )

 ناروص بولوا ءاشداپ ورع ن ( هبلعت ) یلغوا كلا هدسعب یکدلاخ ریدو

 ( هلبج ) هدعب ( ثراخ ) یلغوا هدعب یدلبق انب یریدغلا حرص هدنفارطا
 بولوا ( ثراح ) ییغوا كلا هدعب یدلبا ان رابوکر فاو بواو ترا نیا
 .(نامعن)یشادن رقهرکص بواواربک الا (رذنم) SE یبلوا نکاسهداقلب

 یش ادنرق رانا ہدعد یدلبا ان ینەوذلا ردو یمعصر د بواوا ثراطانب

 9 یدلوا ثراخا نب (مه؛ا)یرلش ادن رق هنبهدعب (e ( هلی )
 نب (ورع )یرلشادنرف هن هدعب ر دوب یسینابكتهوبنلا ربد هام هل اربدوکر د

 ۲ دل وا هاش داب رذنل وا نب رغصالا (هنفح) یسهدازردارب كلا هرکصتراخا

 : نام ) یردار هدعب را د قرح لآ هنندال واهلکعا رالاب قارحا یب هرمح

 رانا ا ناد وسرمصق بولوارذنلانن وری ( ناد ) هدعبرذنلانیا

 ردشعد یتایذلا هغبات هدنفص و كلا هکر دشم هلوا هاشداب و رع یساباب

 ىلغوا هدعب * براقع تاذتسلهدلاول * ة دعب ةا ورمل ىلع *

 هللاقم هلا جرعا ثراح هدتناوررب و هليا اما ءام نب رذنم یدلوا ( هلح )

 ڻراحلا ن معبالا نی ( نام” ) هدع ید رولوا لزا هتیفصو ردوب ندا

 ثراخا ن ( نان ) ییغوا هدعب مهبال ان ( ثراح)) یردارب هدعب هلعد نا

 یضعب كنکو لم هربحیرلنا ارز ردشعا ربع وب نیراعنرص هفاصر یدلوا
 ۲ هدعب (ورع )یرردارب لرذنم هدعب ( رذنم )ییغوا هدعب یدیشعا بارخ

 هدعإ ( هلبح ) یلغوا كئراح هدعب ( ثراح )ییغوا درج هدعب ( رعح )
 ترک وا یس هبنک هک ( نامعن) لغوا كلا هدب ( ث راح )یلغوا كلا

  یشادنرف هدب هلبج ن ( مهیا ) یسهج وع كنا هدمب ردماطق یعلو

 یشادنرفرکید هدعب هجن( لیجارش )یشادنرقرکید 9 هلبج ن( رذنمر)
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 بورد وک رلم دآ هفارطاو ھی-ابا رارق بونوق ه دساح لوا نامز حاقرب

 راد دوق بور و ندا هقلعم و هلوا ه دنکر ادت ناکم صوص#ر هرودنک

 لاسرا نوا قلوب ناکمرب یب هنراحو كلام و ثراح یرالغوا ورع سد

 بولوا لاله « دکع ضرا ورک مدعم كد رک بونود رلنا نکل یدلآ

 لتقف ی هعلعم هل هل يح مدآرب ندنس هلق دزاو یدک هرلعت یلغوا هغ ر

 هبلغ دزا بولوا كنچ هدنسارا یسهفناط كع هلرسهل بق دزا سد یدلبا
 دزا هورعن هبادرابدلبا رارف بوغارپ یرلترو یس هفناط كع یدلبا

 كم دعا مارا هدر لوا درب بولک نارک یرلکلبدا یب و كنس هلق

 مهرج تقولوا یداک هی هکم بوتلاق هللا یعابتاو یدلبا نیع هرزوا

 هلع مان ص نط اعد ىدا هدنلا كرلنا مارطاتب تولوا نکاس یس هلق

 لفلوا نکاس هل هلرلنا هد هکم بوراو هدزب هکیدردنوکر بخ همه رج بونوق

 بودیا هبلغ ھبلود یدل وا كنج ہ دارا بوبلوا هداداضر مهر
 نکاس هدهکم هل هل ف دزا نالوا هدانا ا بواک یدراعبح ند هکم یگ رج

 رایدلواقرفتس بو-اوا برط ضم ندع قض هر کصا دنامز رب رلب ,دل وا

 زارق بوراو هی می ید یولب رپ رلیدعا تالة هدنا بوراو هالو داوس
 هماشید کولب رو هناع ید یولب ر ردب را هلربق حررخ و سوا هک ر ایدعا
 تقو لوا ردندرانا یراهاشداب ماش هکرد هنج لا رلذ راو هماش رایدراو

 یب هنج لآ ناک هماش بوردنوکر یخ هنفرط مصیق یدنا هدماش ملس
 تا هلا طرش اقرب نمی يدلنا بلط نذا نوا

 فیلاکت ضعي بولک لماعر_ ندنفرط رصف هدنراقدشنوق ماع یدرو

 ندنفرطرمصیق یدیا هل هلرلنا عذج ندا لق ی هقلعم امدعم یدتسا

 نوسروط نهر هدنس لآ یجله وش هکیدید بوریو جیلقرب هیاشاب ناک
 هنحرف تاکانا بویلا ی لف لماع رر واکس بودا هد نارا نەجم ا

 یدلبا لتف یاشاب و یدکج یملق بواک هبضصغ عذح یدید قوص

 هرم هيد ی اک كناشاب ردو a كالثم ( لاطعاام عذحنم ذخ) 8

 لاسرا 11 ھل کی هن رزوا كرلنامص, هدک درو رخ یلاوحا بوراو

 هنشان یراندا تعاطا هب و نا هلق دزا جد عذج ی ۱

 ن دببس لوا ی دلآ نیرا>الس بوزو و یدشکو د هلرلنا ب وریدکی

 یدزرواوا نک اس رابدوهب هدر تقولوا را دراو هب رتب بواوب توقا



 "یتا ردنا منی نام هدنقح دیز ن, یدع هلتطاسو كنا بولآ هلوق یترب
 افا ويد رد یدرروک ه دنف ییاهاشداپ لوا مسلوا ن م دریدتا هاشدات

 روتکم هب یدع نامت ش رابدغ| باضغا هبل ره ل اک ین اھ وہا

 تولآ نذا ند ارمسک دلوا ید-ابا سالا ننس هلک هنتراز بوردنوک

 هن رلشادن رق نالوا « دان اک عاج یذلیا سح یک یکیداک یداک

 كنشادنرق ن ۱ یدر لوک رر د ا یس دارو دی هلعواو

 یلغواو یس س اد رقرب وا هرکص یدنروس ناعزر هلغاوا هدف الخ فرط یو

 نان نوعا یسلوا ق الطا ید یرسکرلبدای وس یلاوحا هب ارسک
 0 یدردغو ۵ یدع ویا تعاطا ن نامعتیدردنوک صا هنفرط

 ید هم دآ ناک ندارسک و یدسلا تعاشا ود یدلوا هلا لبحا یدنک

 یدنلب وس ود ردشلوا هبا لجا یدنکی دع هپ ارسک بورو لام رفاو

 یدررا نتصرف بودیا نیک هنا نوڪ ا هداموب یلغوا كنیدع لصا او
 ماقتا ذخا هرزوا یتیدناوا رکذ بولو تص رف ه دنصوصخ همان تقاع

 هکر دهدنرکد رانا سغنالوا یرلهاشداب ماش (هلک یی درد) . یدلبا

 رب زوتوا رلبدیا عبات هنب رارصبق مور رانوب ارد هنفج لآو هتساسغ رلنا
 كي ر هدتاوررب و هدزوب نکس كي شب ید ماشیرلکلاارادرد هک

  ضرقنع ۰ دنا نوا كلر بودا روهظ هدنعرات یکتا زوئوا زوالا

 مولع رولوا هنس زویتلا ما دوخابکیا زوتوا زویترد یرلتدم ردراشلوا
 3 كلام ن تش ن توغ نیدزالاون هدنع ییصا كل هتساسغو هک هلوا

  بوهیحندنک هدنسهمقو لیسرانا بولوا ندابس ن نالهک نب دیز نیددا
 هلا تسن هب وص لوا هلا یرهلوا نکتم ه دنرزوا وصرب مان ناسغ هدماش
 نالوا لخاد هماس ندنموق برع ادتا هکر ید هدفنا رد رلشلوا روهشم

  هدتاوررب وندناسع هسوا حا ردندعلس کردا یرلکدید هعاعص

 مورو رد دلوا ینارمصت بولک هم اش هشناط لوا سد ر دند ه-عاص

  یدکند هاشداب یب هک مان نام ندنرلحا هنب هن رزوا كرانا یرصق

 سچ ندرلنا یربغ بولوا هاشداب ورع یلغوا كلا هدعب تالام یلغوا هدعب

  ندنس هلسد دزاو یسان رقاو دالوا اش نص اع نورعهرکصیدلواهاشداب

  كنشادنرقلدع«كع رایدنک هت الو كعبوهیح ندنع هلرالوا عات هیودنک

 هکرابدا ناذیتسا ندنآ یدا یهآشداب هقلعس ه دنا تقو لوا ردیسا
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 لاه یدنتسا یرلنا زب ور یدیشع وق تناما هب یرکلا ٍدوع..ء ن ینأاه

 ود رب و هر یربغ ك دیاها یشنالوا خداحا 0 دودنک رارحابوهرب و

 یهاشداب هرمح یی یاطلا هصیبق ن سالا ھر كنان ورب یدردلوک تاوج

 هکردوب 9 هکیدب د سانا یدلبا هراشدسا دلکنا هدصوصح و یدیسعا

 بوردنوک مدآ هدقدلوا ناد لاه ماع هنلوا لفاغت هدصوصخ وب نامزرب

 ربح ود نس راتوط ر طظ هلل وا كب اط کارت ییاه دسانا زیورپ نکل زرولا 7

 یدند دنا هل وا زکسردا دار هت رسا انس یدعا نانا یدردنوک ۱

micسس ات اف تو تا  

 هن ر زوارلنا هللا مدآ كل چ وا نیرکسعرس مان نازمره زورپ سا
 هدنرافدلوارادرمخ ندصوصخ وب رک نالوا یس هلبق كندناه یدردنوک

 یرلمگ ورا ردع | كاح بوشاوب هنرکسعمگهدناو رایدلک هراق ید بولاق

 رردبا دا قوچ هدنرارعش ینوکو ب یسارعش برع رلیودزوب یاوسر ك
 نورع هد هست ضد و یدع ن دی ز ناجرت نالوا بیس هب دعقووت

 رول رج ی سابا دب ز هکب دشلواوت ثعاب هنتوادع لا نابعت بواوا یدع

 ىدا ناسالا C ىشنمو ناسلا عیدب رعاشرپ ندسقلا صا ن یدع

 كروب نح نالو یدرزاب نسوزا د كناسل یکیا بول یسراذو یرعو
 تیرتو ش#ا دوس هدرلنا بوردنوک هب هلبق لوا نامت رذنسم ی ردب
 توردنوک ربخ هرذنم زور و یرمسک یهاشداب مج امدتحو یدبا شالوا

 ید لوا هیلبا هجرت یژهمان ی رع ناک هبودنک رک دعا نا جررب

 یدلیق هدانسرف یرهسهآ مان یو یبا یرلشادنرق هليا یدع رو نم
 ود ا ا تص ۳ تا ا توف رذتم هد عا

 چ وانوا قال هتنطاس كرذنم هکید د یدع هدک دلبا هراشتسا هللا یدع

 نا هدر 2ا یدروک هن .روضح یرالنا ۰ ؛ردراو لغوا

 ك . ردب یا یرمسک هلی هیر نسح ك دع ن کیا رظنلا ریع> ندنس هلج

 هرلنا یدا راو نادناخر ب.سانم نر هریح و یدلنا هاشداب هنر

 ید راو کو مانسوا ن یدعندندالوانادناخ لواو یدراری این رعون

 یدیاراو ییاستنا هرذنلا نب دوسایشادنرف كتاب بواوا مدآ رعاشو ناتف
 یودع یدنک هد ز نب یدع نالوا ید كلا سوا ن یدعو

 توادعو ظبغ نوا یکی دریدتا ہ اشداب یتا بوعارب وا نالوا

 ندنرل.ح اص م كلامو یدلشابهداسا نت ب كدیز نب یدع هلا ناتو

 )٥۹(
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 1 یب لا یدرروط هدئناب لزریمتلا سدع ن «رارز تولوالعوار مان سا

 0 اشا رقو یدخاق هو بولا ل ۳ ر ندیعم» ا ی هاد <

 زو ندهراد ب هدک د لوا لتت كنلغوا رذنم ید تود لرخد

 5 یدنکو یدراو هب هزاوا هلر کسع بود نیک هرزوا قدا ا یدآ

 ادغام 97 رکدعا ل یدردوک ر هتچ هن رزوا نک دودا ماراو ث ھ

 . راثاب قارحا نس هلج كرلنا ورع en زاد روفط ناسقط
 ۱ تودیشا نسو ف 4 نکر ۲ لاو لوا مدارب ندجا رب یدلبا

 ۲ ورع یداک بولود نالا ناه زدراو یقفابض كهاشذاپ هکی دنا اد ۳

 ی ریو باؤج وید م یدذاو كاز هدکد تب لاوس قلد نع ؟ کا

 : 1 هرکص ردڈاوا لذه برض زو سوت کرد د مجاریلا دفاو قنااورع

 1 لکا صرح یرلییګ هرکصند هسعق وو راب دقاد ۳ ینا بودا

 ا ببس هرانا ییمط كاف رح یمجرب لوا یدزردیا بیعت
 ۰ ی شنا ریش * یمن نه تم تام اهرادا * رد رک اشرب ح

 هاب لا يّة ءار * داهلاف فغللا یشلاوا * رع وا مب 2

 U فن>ا هر وعم نوکر هک رد ور ار کاب * الوح

 ا قحا ٥ نادك ها لاوس ود (داعلا ىف فا "یشلاام ) هنوک ْخ ام هسق

 مه E هم ارز یدر و باوج ولد نینولا رفات دنیا

 ریس هبا هم جد شرف یک یفیدن اوا رمبعدو بیعت هلا دال فلم

 ندا نان د یرکسع تنامت هلا عور وب ( هنعط مو ) یدزرونوا
 درک ( ات مو ( E وا" نا هدنفرح تفادر ه دالاب کردن رح

 هدنسارا سرف هللا برع ارجاموب رد رالوصر یالناو ن رکن ون ه دن رو

  برع بواوب عوفو یی یییدلوا نوعم» سو هلع هللا لص هللا لوسر

 ۳0 درو كلام زب ورپ هکیداوا وب یس ردولشلوا ب تلاخ تکنحوب ادا مو

 اللا نا ) بوژاب باد هنوک راذتعا نام یدتسنا شاد رقرف و

 كيد قیال ه هه اشدا اوو ءا نالوآ ی هر رغصیدید ( داوساا اهم نع

 ادعا ندیکسا ا ا هدک درب و هللا كلاجر یدما رد هنسانعم

 اخر ورب داکعا فد رګ یمالک لوا وید ردونال هن هرق مر مب هلءلوا

  یدنلوا خاد یک بودا رارذ نامزرب نام یدلنا باط نام تواوا

 حالت ناد رب دلرا لاله هدتلا یغاا رالف ٥ رکص بودا سدح لوا



 بک

(CRS) 
 ڻابرج هدنس ج رعالا ثراح یهاشداب كرلب رع نالوا هدماش هللا ی

 تولیزوب یس هلی م ی دلا لتقف یرذنم بودیا هبلغ ثراح ردشعا

 رسا قوج بوو بورق هحراو هیوربحاتو یدلبا بیقع یرلنا ناسغ
 دن نیسلکنا یدنلوا لتس یلغوا کا جد كنراح هدنوک و رلیدلا

 (نیلدعلا نود ةوالعلا امو ) یدوق هنرزوا رلئا ید یرذ-م بودلکوب

 (دیل> ج مع موب) ید یسیرپ كرلنوک لوا ردنلوالثم برمزوسو یدید
 تواوا هعقو ےظعر جد هعاووب د دب رد كیا ت راح ه-یلحوب رد

 حورشع هجو ردشعا نایرج هدنسارا حرعالا ثراح هلا رذنلا ن, دوسا

 تولوا هاش داپ هس ر یسااب دوسا لیغوا هرکصتدقدنلوا لت ردنم هرزوا

 دن رزوا ۱ نوعا ىلا نماعتنا ك: سايا بودا عج رکسع مت و

 نوک حاقرب بولوا قالع هن رر هدد ا رح بواک جد رلنا یدراو
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 ردقلوا هدنتفوكنح هلغلوا ناوارف یرکسع جد كایورط رلب دانا كنج

 یدنروک ار دلی هدنف الخ فرط را تواوا ۰ رگروک شوک هکیدعلاق زو

 ردشعلوا فالتخا هدنفبداوا روصنم ےک هدکنحوو یدلوا كنح ددشو

 5 یبک یدلا رسا قوج ندنسد بولوا بلاغ دوسا هکر بد رل _صعا

 یدوتسا مکر ھ ی زاروالد نا غ یا هلا دنلبزاوا ثراح هداتقو كنج

 كم دیشا نو یدابا ادن ود مہدہا حاک اکا یدنه مزد هسردیا لت

 یدلبا لاف یدوسا بودا مات مادقاو ید راو ورللا ین اسعلا ورع ن د

 جد هلوک یربغ ییس-تکنح وب یدنوا روصنم ناسعو مرهنم لن رس

 نی رذنم دعفووب ردیعما كغاطر هراوا لوالا ( هراوامه )زردا تباور

 هنن رارزوا كرلنا رذته ردشعا نارحهدنسارالئاو نب ركب ها سعلا ی رما

 یغاشا ندفاط ن رلتاق توالزاغو یرانا یکیدتا نیعو یدزو بوراو

 نکا رادازاغوب بوراهیح مدآ قوح هنشاب كغاط « دقدلوا باد رغظ هدفا
 یماورلدنفا ںوکو د وص هنب رزوا تبقاع ی داقا یغاشا بوک و ط ناق
 یرلنا ده ی دا ن س ز هیلما ر انلاب قار 3 نرلت : روع هکندتآ

 ی ذلاانمو * ر دشعد بودیا رک هاکنا یشعا یدلبا دازا هک | تعافش

 * : راوا موب ناش ی ابابس # مایه كالو هقاف ىلع * هر مجاب هاطعا

 رذنم ن ورعهعق ووب ( ین الا ءاروا م وب ) اهنایتف هپ لګ ذا رثاا ىلع

 روب صور EAS ,دلوا وب یپسردشلوب ع وقو هدنسارا مراد بندی“ هلا ی ا
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 ض3 ىب ةربح دیلولا ن دلاخات ر ذنوب و راب دابق هءعسذر ورغ» ینا رلبرد
 ندنفرط ءرساکا یس هفت الط هر ذانموو ی داوا هاش داب هلا هریک
 برع ت دو ط هرصابق نا ین لولم یدارالم )ع دب رزوا قارع ترع

 نیدتلاوجا ل رانارمکیدتتارکذ مو یک یرلف دلوا لماع هنب رزوا ماش
 : كرابزغو كمل نب كولمو 0 دا فادراو تفادر ) هک لی ) ردهرعئرب

 ه- رزوا فرح یکیارد ه دنرک د مابا نالوا فورعو ر وهسشم هدنندب
 هکر د « دفراصم هبتق نارد هدنن اب ف ادراو تف ادر ( فرح یکلوا )

 یدرر دیا تر اغنب راتالو كنیم كولم ن امز ره یس هلبف ع وب رب یب
 هک هلرطرش لوسشراپ دلوا لص هللا ع وب رب یب بوااقزج اع هک ےب وش
 هلوا ۾ دنا ایاد كنه اش دان هربح تب ولک 2 ن دنفرط عولر نب

 بارش هاشداب وهزوطوا هدنفرط خاص هسوک لوا هقدروطوا هاشداب و
 ۱ هسوکلوا هکدحارفس هتسر هاش داب و دما هل هسوک لوا هک دعا
 یدررد تقادر هبصن» لواوفدر هدننبراناهمدآ لوا هلو ا ماقما هنر

 .یدنلوا بصا یو راح ارن یرهنباتعا دعا هصنم و ن درتناو

 قفادر كلو یدلوا دز, لغوا كووع رکصندنا فوع ىلغوا رکصادنا

 بحاح یدبا هدنتفو نام لقوا ه دتاورر و « دنتقو اعسلا ء ام نرذنم

 ر ثراح یفادر دا اجر ن دن ام ییعتلا یرادلا هر ارز نا
 هصوصخ و جد نام هرو هب یا ییرادلا عشا ن ناقسن طرقنا

 هصوصخ ورلنایدلبا لاسراربخ هتفرط عور ون بوږا ساعاانرلاضر

 یلغوا هللا ناسح یردارپ بواوا ل ابضغ نامت رلیدلوا ه داد اضر

 بو دیا تب عوب رونب ه دقدلوا كنج یدردنوک هل روا كزانا یسوباق
 كنهفعط عو رب ون اریز یدلوا « د هفصط كنجوب رایدزوب نر کس غ امف

 یس و اقو ین اسح عوبرب ون ه د هعفو لواو یدرارولوا ه دنفرط یغاشا
 یدر اروف یتشادنرقو یتلغوا بوریو هود ك یکیا ن ام هرکص را,دنوط
 مویو * رد تعد و دصوصخود ر رج یدابا اما ه دعودر ون یا درو

 !روهظاتو * ام زهق تح صرمااانع دص نکلو * ملا وطعن ل سوباق ىلا

 یولع هرمخ ( فرحیعطیا ) یدلاق هدعوب ر وتتفادر كد همالساتاود

 . (نیدموب ) یس ر كرلنوکل وارد هدنرکد مانانالوا روهش«هدننیرابربغو
 نم هکردثلوب عوقو هدد موم مانرابطاتاذ كنیحو رد عا

 ي
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 یدلوا هاشداپ ء اعمل ءام نر دملا نب ( سولاق ) یش افیرق ھن رب بولوا
 یرللوا هاشداب یزدارو یساابن :کلردشم الوا هاشداب ر سواق و هک ر دراضع»

 هدعارذنلای د ء ) یردار :كرانا هدءبروت )وا قالطا هاش اب یدک هلا

 تش اس هتل اول وباقوا ىس ئارا اشا ذنلا نا( نامسن) لغو

 یک یو اش هاب هنس یا ییرک ر دشعازیضت ی دنکو ولنا

 یس دعفو راق یذ نالوا ه دننی مو برعیبس یدلوا لوتعم هادنلا زبورپ
 ل ذاونوکربر دی وتسام اکا ناتا قیاعشو ردکا یاحذلا ةغبا ردشلوا

 « درورپ یراکچجوب بوټ وروف یلعوشو ی با نیس بوروک قب اقش

 تبسن هودنک بولو ر ابتعا قباقش هلیبس یبغر كنایدلراکصاوبد كدا
 دن رو دعتس نب ورع هنر ی دنا راو ی رلناراب حدق یکیا كناو ی دوا

 یرید یژانا ب ولوا شوخ رس ن امت ن وکر ی وزر د تاللا نب 1
 ارجام ی دروص یرلنا بواک هثشاب یلعع یساریا ی دزدموک هرب نک

 ۷ هدر هترارزوا بویجا دن سه لاک هرن هدنراک در وربخ ین هایش

 E ےھت مو قیر بودا نيد نوک ییا هیودنک ن دیبس لوا

 كن هبق لوا هلبا یناق بو دا لت نکو دلک تسار هدسوب موب یدلیق هیس
 یدزدناناسحاو ماعداهنک و داکتسار ه ديم وب ید ردیانیکنر نرراود

 هصرالا نی دبع ه د-سوب م وب نوکر ی دافورعم هد هفوک هق لوا

 دد یدید قوا رفشرب لوا نکلرمر دا لدق نس هلا و یداک تسار

 رتفا * یدوفوا یرعشو هرکص ب ود (ضیرقلا نو دضیرطا لاح)

 نسزسا كاوا هلا وا هنوک هنهرکص* دی لو ید موی # دع هلهانم

 ا | هدعب را ارش هکاوا شوه لوااکیدع طلا لاوس ولد

 ًالظ هدوهعم یان نن او جد كناتودنآ هرزوا نار نوا لا دصد

 یس تفو ین دلوا لوتعم هک ارد تواوا نادش رم دسعو ی دعا

 یو دشا لری اہ ی رس کو ی دنا « داز ن د هن سزوحوا

 دو مهیا رکسو هنس یا نیدتعب كلسو هللا لص هيلع هللا لوسوتقو

 نب ( سانا ) ندملنون یتلهاشداب هربح نوک ۳ ی دیشعا

 ناتسهام ن ( ه ودار ) هرکص ن دلا ی دلبا لاةعا هب اطا ةر

 هقناطو ی دلیق لرانشتا هنیملت هل تاطاس هرکص بولوا یت ادا

 یداوا ءایشداب املا ءام رولا ی ناسا ن ( رذنم) ن د هرو چ



 تب

 راعس ء دک قلا لاو ود ر دیشفتف شاتط لوا هصخارولوا م دهم اش

 هدانز ندورع هدرهش لوا ی رول هدنا تارح هج هشیا هلوب ندهعروق 3

 OTERO TET PIE بوب د مزیت

1 ê. 
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f تسمو ن ترا او E ES 

 تو نیش لاک کر دراو شر دن ا نک

 ودود و اس یدرویات ن دراوبد ینا هه>آ ی درو یزتسوک

 دا 7 ناسخا شن هضق ا سن یدلوا لاله
 مری لق مو * هکردشد رعاش ر دشاوا لدم ترم

 ۲ ت انا هاش ذأر ؛ ساتى رذنم.هدعب *ر اعساعدق یزوجاک یزاع

  یدبا هب رام | یدررید امسا اڑا نا درب لا هنس داؤ

 ٠ كرما تور ابقب نه دکیدیایبق یخ د كن هثو احن رم اع اعلا, ام

 ۱ ٠ لاقل لوا نوڪک ودعا ناسحاوماعفا هقلخ هداتقو الغو طعق زدردب

 ً # کردرعاخ زرد اسلا اون هت دالزا كن هرو مه هرامو یداوا بعلع

 | رذشداقىرنسكو # ءاعسا ءام ب مدو * مصزلآ نم كوالا تمزالو

 با ءاشداپ یب یدنکلارعح ورعن ( ثراح) هر ثودناين یروک ذم
 . . تعبات مد صوصخ وب رذنم یدیششوک هنید كقبد زد هرو ن داقاریز

 ۳ ۷ هرعص یدلباذ رط یرذنع مرج الف یدینعاتعیات- تراح بوی

 د ر هر هرب یرذنم ا درط یراح هدد دلوا هاش دا ناورشون

 یس اچ یدلوا هاشداپاسلا ن ردنمنب (ورع»* سد دوتا

 نورع روب مور بولوا نوتاخ مان دارلا 2 ی ورع ڻثرالا تش دنه

 ی لک هیابند عرق « دارو مح هت سا زکس هددت دم كف و

 3 یو ید یسکیا اد هدشنامز ل ورعوب دنعلان هق ره ران سا

 بو د رغاح یرلت اورج هرکص ی درر دا و یسوباق یر دارب ورو

 نالوامعت رح هرزواكمرب ویهرد كس رز و هنرب رهبور و دعاک زرب هتب نالا
 هکدروک ی یچآ ی دغاک بو طاح ا سان ی دانا لاسرا هتس شاپ

 خوار رو د نس هک نیرافاباو نیر هدفدراو هک طظ نمم هدا

 هرزوا اونهو ید هل دغاک كن نعص ید هر هد رط تون یدغاک لس

 E ن دنماعتلا كع هلبقو مو حب ورع لاع>اه ةر کی! دید نوسلوا

 لوتقعء دنا یِلغَلا وئاکنورعغیخدروب ورع یدلنا باص بوسک نغااو

1# 
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 ردراورمخ ههدیش نالواانف یرخا یدعا رایدد یب هدک دد زدساکد یاق

 روک مارهب تقول وا یداوا حایس و یدتا ل رت نجانو تت بود
 ردشعا رکذ هدنس هیار هدیصق نال وا رومشع ینآ یدع ید یرانوک

 ن ز و رف ینامز بواوا هاشداب هنس ز وت وا ( رذنم ) یللغوا هرعصندنا

 تواواهاشداب ( دوعا )یلغواهرکصتدنایدلوا دتع نیکد هرازوک درج دزب

 ندنرلهاشداپ و یدلواروصم بوراو هنر زوایرتبرع ها غ نالوا: دماش

 كدوسا نکل هلبا وقع مرج كرلبا هکیدتا دامو ید ایا رسا نس هت

 ناسغلآ هد راکنج ضعب امدشیداراو یلغوایسەج وعر مان هتیذاوبا
 یدوسابواوب تصرف هدانناو هنذاوبا یدیاراشع | لتف یشادنرفرب تا

 لوا تایاوب هک ردشعا مظن هدیصقر نوا ارغاو ضي رح هنلتق دل رلنا

 بسلا لعج ۸ * تضرع ةصرف ناام سانا مزح او * ردند هدیصق

 نداعلا يس * نعنطاولا لك ىف سالا فصناو * اضتعم لوص ولا

 ه فسدح مهب رض حارنم ملط سالو * ارش ىذلا ساکلاب

 ىذلا ريغ لاق نم * ذم رکم ءافک الا نعالاوتلاو * ابرسض مهلبف نم

 لب ولا ربع انار تیر * دقل دزب قیتستو و رع تلت #* اذ هتاف قف
 عاف اسمهش تنک نا #* اهلسر و یعفالا باذ نعطهت ال * اب رحاو

 رانا دقواو * ارج مهلعجاف فيسلا اود رج مه * اپنذلا اهسآر
 رد رثتلنا لتق ید وسا هناسغ وا هک رد راضعب * ابطحال مهلعجاق
 (رذنم ) یشادنرف هترب بولو تیاهذ یتدمو تاغ ینأمز هدنتفو زور

 لمد یدلوا هاشداب یلیمدلا ( هه )ءرکصندنا یدلوا هاشداب رذنلانیا

 قرحم!سقلا ی رمان, نام" نی (سعلا*یرمعا)هرکصندناردنطو ر ندم

 اترصق ربا ی راک ارام س هکر ید یک ردوب ندالم یراعس یدلوا هاشداب

 یدلبالتف ید نوسعا ا ید رر ا ےک یرغنینبیدینعا

 ہدنس وش راق كسعلا ی را نوکرب ہرک صد دد دان یرصق هکر د راض ءو

 مےساادا معن, رکا هکیدید بولو مرک راعس بولیجا ندزو-زوسیدرروط
 "ی رحاسد رولوا نولتمهلایئوا كاسعهدتعاسره هکعردیاانب عادی سصقرب

 کیا خرس یدلبا لتف یراعسوبد نسشعار بص هدمرمصق منبی دعا سالا

 * ینذاذ ن اکامورامسء ارح × هنارحرش هللا ءا زج یل ارج *ر دشعدهدنفح

 هعاقر دوخا رسهق رب ك دشباط ید!یالع تن هده>اراجسهکر د ید ییک

O الو 
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 هنوکو ب لیصا كنهلر> لوا ید را زا ر وصق هد لء رکو مظع توشود

 2 كنهعذج ورع هدک دادا نصف هنس هعلق بودا لتق ی ههذح از هکر د

 للا یعلعتلربصق یمالغ كن هع ذح تقاع بولاق زجاعهدخاب یافت ذخا
 رارق رمصق یدلبا دارم لا لدو یدک نت روب ت وا وا كانیضاکا

 اعطق هدد داوا رکم بوروک هدلاح لوا ینا ازیدتود لیخد هیابز بودا
 ليضع ریصق هکدتک یدلبا مارکا بولا هناا یرمصق یدهرب و لاعحا

 ید روک هل ز هدناف ق وجو ید ر رب وب دیا تراجت ه ابز بودیا برقت
 رص بودا لاسرا لام هحوآ رکاکاو 2 دعا درج نوکا تا ارز

 ییودنک ماع لص او ید رر وت وک هیابز هرزوا قا وا حمر یلام ل وا

 یدلکلا هود كس بوهیح نوح ترا جد هعهدر 2 ط دقد ردنانا

 رد هناد ر ر هدنگآ ق ودنص ره هکبدنا راو رلدودناص یلد اک ,دنرا رزو |

 نعاتع ند رلق ودنص ریص هدقدل وا ہیک

 بوأوا مرکرازراک رازاب زوریدلق التسادب ول طا هر هعاق ناک س توراع, >

 یدنارذل وا نکرد مدآ

 نوک هل وب هکندبا راو یاد رس ناجنر كنا ز بودیا طی ییهعاق تقاع
 1 تولکهلبا ورع یدرولس یامصق یدعا رارف 5۱ ید هل خساخ نوګا

 بوحا یتا یدیا راو رهز هدنعاخ كګ روک یرلنا از راد روط هنرغا كلا

 هدعلا یدنک ییعد ردشل وا لاد ترم ز وس وب یاد و رع دال ید

 ند هنس سس بو از وا دم كورعو ردکعد مل وا هدناا لو رع مر ولوا

 ( ساقلا یرما ) ییغوا هدعب ردشءد هنسز وب یک یدلوا هاشداب زواج
 هاشدا هنس شب یم رک (ورع) لیغوا هدسءب یدل وا هاشداپ هنس شعلا

 هلیسهب وک هکرد هیراع یی.انا كوب یدبا هدنتقو فاتکالایذ روباش یدلوا
 ق تراس یشادنرق هرکصن دنسقلا ی را هکر بد ییکر دشماوا برضلثم
 سالا ئ رما ن ورع رکصناالک دروس تنطاس هنسیدب ناسکس بولوا و رع

 ر>ا ند هعلاع a لوا تب ولوا ا مال ی ) سوا 0 و د وا یدلوا

 f تب وکد هن دال وا یدع نب و رع هنن تنطاس هدعب یدل وا هنگ

 1 ها شنا !دتاارز راردقرحاکایدلوا هاشداب ( ساقلا یرما )ند هفناط

 ۲ یداوا هاشداب روعالا ( نان ) یلغوا هدسعب رد وب ندا باذع هقلخ

 ۱ نوکر هکر دیو رھ ردشلوا هنس ز ووا قدم ردو ندا ان ق روخ رصق

 . ۰ یرشا كن ایشا مکید روگوب بو زک نناج کیا كقت ر وخ نام
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 ناما ل م رد دنر ےہ E مدعم ندعص نکا ۳ تولوا

 کود نیل یدینیل وا ناهن هداو زنا دشوکو را_و دیس دلو وکو

 هلذاوا لعاح ند دع هسیآ شاقر یدعا لتق ب وا وا تا رفظ اکا هعذح

 * نوذک ریغتااو ییبثدح * یدلپ ود یرعش وب هنوک ریزعت اکا هعذج
 تناو نود ما دا درو لها تناو درعا ما * نيڪ4: مآ تسز رکا +

 وذک رب ندند الوا هاشداب ى نر مدعا انز ن اش اح ساقر * نودل لها

 یدر وغط تاکرارب یک تو ا هدیک> هدنتفوو یدیدكدلبا حوزب هعرک

 توندیا قالغوا یا ید هعذح یدوق ور ن عا بود قرط سابلاو

 ۱ روا یدالوا كنید ک ابر ید ع اولا هب اغ

eےکر ھویداوا مو و نور 2 ك هک دح یدلوا بس ۳ نامزرب بواقن  

 کک | مان لیقعو كلام یا هر هکص یدد عهرو کو دارد .هسرروتک تواو

 ا یتلوا مد هک ذح هداف هل. اعمو رلبد روت دک ولو هک

 هنس قرق هب هعذح ليقع و كلام هکر رد یدلبا فاعسا نیلطم هرلنا جد

 یسانا تقو ك واو رووا برص لثم هدنم وز هر كشر هل س ۹ وانم

 كج ر وکی ایسا ط ید شال فصو رگو یدروگ قوطر هت ون كورع

 هر رح هک ج ندا وا ل ام بر طز وسول ید قوطلا 0 نع و رگ بش

 بوذا لتف قاس ن برطق نورع ندن س هفناط هقلاج نالوا ی هاشدان

 اضطر د یدتسا 2 لوا < دح نامز دعا ىد وا هاش دا از یزقەخر

 بو دنا لو نا اد رک هک درک توراو هعذج رایدتا جاکت تورو

 1 قوح رصد تدلع هلاورعیسەډاز هرم كل هع دج یدلا نماع-ا یساناب

 یسهعاق نیر كن ز نکل رایدتا كنج نوحا یمافعا كن هع ذج رلذامز

 رلیدتالتق بواوا بان رفظ هلا هلیحرب یهالارخآیدینعا نص ع اک ایدیا راو

 مور رلب :دنود هنراتالو هلا هرفاو لود بوت و E هالو و

 ۳ لا یتدم كتهعدح ردو مانع نائلوا مست ادعا هدننب برع ندنعانغ

 ورع ن س ن یدع ی )و رگ ) یسهداز هرم هدعل راد وا ےس

 هاشدان مخ نب هراغ ن و رع ن گالام  ترابخا نب رضا ن هع ر نا

 از امد-ةمو ردو هرذا نم ل واو نال وا هاشداب ادعا ندم وخ هکیدلوا
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 9 ۳۳ e تالو لوال اک هعارخ قصا راد تک ب رفا لوا

 یندم قاتا ن طاست بوراو هپ هیح مهف ن, كلام هنامز لوا رایدلاق
 دا رددوا قداصم هتفو فلاوط ل ولم ب واوا هتس رک

 كنامن ( هعذج) یلغوا یشادنرف هدءهب بولوا مف ( ورع ) یسادنرف

 سرا هلغل وا اسم دنح ره صر ور رد کا یدل وا هاشداب

 ادا ندپرع كولم ردشلوب تعسو یتعشحو هاج "راد كنوب و ررید جد
 بارش هل هلا I ندنناشو ولع لاک و رد و ندا اد قنع

 حدقرپ یدنک و ید ردا ءد یتادق رق هپ ودنک هدیارش مز بویمګا

 هرابناو یدرک ود هر بورپ دا وط حد ررب جد نوجا نادقرف هک دحا

 ی)هداز هاشدایو یهرولک ځد هبهربح یدرولوا نکاس هدنا بول وا لزات
 ایس ن و رع نب یخ ید رریدتبا تمدخ هر ودنک و ید ردا عج هتمدخ

 . نالغوا ریل دیدیشلا هنتم ذح جد یدعتر ن رضا ن یدع ندندالوا

 هک دید هن الغواو یدل وا قشاع اک! شاقر یس هرمشمه كن هعدخ هلال وا

 هدقدلوا ت سم رس مات بورداق دج هدان زتق و تک و دا كل قاس هعغادنرف

 هدساګ نا ء ید ء۶ پور دتا هد اما بارمشمزب هع ذج نوکر سد هتس وان دلا ب
 ی با كہ رد قغاعی وناب یدیشعا ت رشابم هات قر تاساک *هرادا

 كدرابد هن ندنب هلد هدک دنیا زادن ارسلا اس برم م] ماح ییهع ذ>هرزوا

 نام هرم ایام یی ۱ یدع نام هدتوو یودتا رکح وا ن هس هزار

 مجالع ی منز مهرمنیروفاک دنس كلاو باودز !شوغاذتسویب کان
 . یهتفسان رهوک لواددرت ی هعذجهدقدلوازاین شاب رکش ود مهدنسانعرکعا

 هدقدلوا فاعس شکارفط هن زا ٌهمانوبد مدلق هزاوح هن وک س املا بقثم

 ندع دش یه راج تعاسوب نامش مدنفا هتسزا ناوجنیب تصرف یوااب

 لیللا مالک) هکعرقروفارب ز هلباداشک لاما لفقنددا رم هکر دودازا
 ۲ هدکدید هکح نالطب طخ هدیما هتش و و رطس و یوه (راپنلا هوحک
 3 1 بلا ] یزات ناتساک هدفکشات رهع ل و بولس تونید صرف ید یدع

 هديګبا ود * ىدلبا مر هلا نوک قیەع نوخ ینوکنس نماد لواو میش

 هعذج هاك رعس * راکرد هتفر فوك فاک رد فلا * راوفلا مال مهاب

 و دنک ییل> اتسکوت دلرضت ن یدع بودا شوءارف نس هنیشود دقع

 ماک ناتساک شم تراضل هل اش سضن ی یدع نکل E جوک تااغ



) ۵۵ ( 

 ندسرُفلها ءرکصندنابولوا تدمر جد (ناونا ) یبغو| هرکصندنا

 هرکصندنا (ره-ش ادروخ ) هرکصندنا یدلوا هسیکرب مان (نا سلف )
 یلیغوا هرکصادنا ناضسون ن ( ناب ز, ےہ ) هرکصادنا (ن اش ون )

 نب ( ناداب ) هرکصن دنا یدینمغوط ۰ دنع هکیدلوا یلاو ( ورمسخ روخ)
 هلال یص هللا لور انو یدا ندو نددرطاراد صا هکدلوا ناساس

 توردو رخ کا یک ر دتشلوا ناو هدنع هوا ثعب سو هباع

 یدل,ا ا نس دنا مالعت ها یتلاوحا قا هباع هللا لبص هللا لوسر

 اک ینا مان ه ودادو یلیدلا زورق ند كو جد لوا

 یو رولا ضلاق رو ضح لصاورانا یدلیف لاسرا نوح صوص لوا

 هاب ید ناداب هرکصیدلک هم السا هلببس هرهای هز دهاش م هدنراق داوا

 ندنرلذ رش فرط یتا و هللا لص هلل !لوسر تولک هم السا هنااا

 یداوا تو ه دنس هنس یحتوا كتر هدمرایدروم ررععوافا هدننصم هلن

 هنرمش لوا كلا یسیصعب كالو نع و هلع هل | یلص هللالوسر سد

 كتدالب نع هیات مکیدلنا رکذ مز هکر د للا بحاص یدرو نییعت

 یدبآ 1 توم نحو رج هکردرلبال وا كلام هنر وب و هنس هتروا

 كرلنا هکیداراو راهاشداب جد ندابس لا « دشیاهنو هدنفارطا كنع اما

 دخلوا هان هدنز وس وب لی |تحاص نکا ردشلوا طعم ندزب یرابخا

 ردشلوا مام « دناداب قلود هب زا رم لصاسطاو هلوا لم ات ردراو ل ا

 دان و E رکد یرلهاشداب هربح وا ناو ) داک یعجوا )

 هرح یرلکلم راد بولوا مدآ ر شن ترد یک د راربد د رذنم لاو هرذام

 كير ىرلطارقناو ى رات تلا زوتلا كب شب یرروهط ءادتاو نر و
 رلنوب رد_شلوا هنس کیا رکی زو تلا یرلکلم تدمو یسهنس ییا نوا

 ناطعت نب برمب نب بهش# نی اس نب ن الم کو ن دن سل اها نع
 ( کال ام ) یرالوا ر دندن راک و كن را لود برع یراستاودو راردیدالوا

 بەك ن نارهو ن هللا دبع ن نا دع نب سود نب مغ نب مهف نا

 اس ی نالسهک کر دد ر الا ن رضا ن كلام ن یک ن ترا نا
 ندنع هلا ان رھ صاع ن ورگ هدئس عدو مرع لیس کالاموبو ردندندالوا

 هم رکع تی و هبلغ همه رج ب واک هيهکم یسهلبق د زا هکاتق و یدقیج

 یسادعام ند هعازخ هرکص بولاق هرز وا لاح و نام زر رلبدلوا یلاو



Cot) 

 بواوب تصرف اکا نوکر یدراردیک هکس هاب هسک هنر یدلبا بب رقت 1

  ۳ایت لاح هحهب رابدلوو تضرف هدهاک راکش هکر بدیهک رایت ل : 8

 كني بویلوب تاج اماراپدلبا رارف هنراشاب غاط بودیا لتق نیسم .
 هنس شد نوا یادم كف سرابدا لتف بوروتک ملا هلج یرلنآ یت ایا
 رج یتا نالوا قالو ردندرمج كولم فیسو رد هتس ترد ه دتاوررب و

 هلباهشدح هلذلوا هرکصندهشبح یٌیلهاشداب نکلو یدیا كعا رکذ هدنسهلک
 تونا وا راتعاینطاس نامز سب ردشلوا یک ك رشم لصف هدنسارا هزا رق

 هان كن اسک نزپ یف نی فیس هکرید یدومسس یدلوا رکذ هدد رانا 1

 ندرعا زاجنان 11 بود دعو یرسک هدک دتسا دا دما نوراو مقدمسیف 

 كنیدعو ندارمهک بوراو بر ک یدعم ییغوا كفي س هرکص یدلرا لاله .

 دی رک ی دعم هرزوایتیدنلوا رکذ هدالاب یرلمرح لوا هدکدت ا اجر ن زاجا

 کود هبتف ناو ر دشلوا كلام برکیدعم هنع هرکصت د هشدح تورو

 نکل یدلوا اشداب القتسم هتم هسوگ رب ندرج هرکصا دقیسس هرئاحیه  .
 رابداوا یک فناوط كوام بواوا مکاح مدآرب ندرج لآ هترزوا یسیلاها . 

E: هکر د جد یک یدلوا هرزوا لاونمو لاح لد همال-سا تاود روهط ات 

 ا اكا (فرح یصکبا) _ىدلوا هدنلا سرف كولم نعل دهتقولوا
 نکس یس هلجج رار د هب زار هرانا هک رد هدنرک ذ یرلیلاو نڪ نالوا ندنفرط

 هنس ترد قرف ندنرجه یرروهظ ء ادءاو نع یراکل 1ا راد بولوا رفن |
 أ بولوا هلبا مالسا لها ءالبتسا هدنس هنس یجنوا كنرعه یراضارقئاو مدقم

 کرد نحمب ن ناساس نب ( رزهو) یرادتا رد هنس چ وا یللا یرلتدم ۰

 رکذ هدالاب یدیمدآ رپ دغو عیش ندنرلیحاص نادناخ عدق نالوا هدسرف
 عفد نطلس كن هشیح ما بودا ماشدا هلع یس « رزوا یتیدنلوا

 رادعمر ن دنرارداهد سراف هدناب كقیس هرکصذدک درب و ماظن هتکلع روماو

 هدقدناوا لتق فیس ه دعب یدیشمراو هننا یرسک یدنک بوغارب مدآ

 هن-فرط ی سک یلاوحا بودیا طبض یلاوماو نازخ ی ژروالد مع لوا
 هلا مدآ كب ترد بودا لاو ه-ء یرزهو ۳ سا را دنا م العا

 نع بویموخ مدارب غا نادوسو هسحو یدلبق لاسرا ندهر

 كن ارسک و رارقهداعنص بوراو ررهویدلبا ما هرزوا كجا رمهطتندرلنا

 ردتقو زا یتدم یدلبا تموکح ل زوک ساسنلانیب بوروتک هنر برا



) ۵۳ ( 

 كن رکسع یشاتو یدابالالهبوتا هنرزوا نیک راد نالوا هم هر

 چ وا قرف یادم كن ههرا یدروک هل زوک نرافدلوا لاله هلا باذع هن
 هنس کیا ( موسکی ) ییغوا كن ههرا ه دعب ردنلوا هنس یللا هدتیاورر و

 نع لاو یدلوا ( قورمسم) یشادنرف هدعب یدلوا اله بولوا هاشداب

 مرج الف یدلبا یدعت هدانژ ندنشادنرفو ندتسایاب واوا طلسم هن رزوا

 یدراو بودا عمط هک تنطلس ی ربا نر ید ن فیس هوا

 یعفنع تواوا قارا هرودنک یالو نگ سعی یدتسا دا دما ن درصیق

 دادجسا ندارسک بوراو فیس هعفد وب یدعری و دادءا هلغلوا لږلق د

 نوعکنا کس هکر دقوب زجاتحا هٿ راد نک مزب هکیدرد یرسک یا

 یران ردراو مدا زار قج هوا لت5 سو هدز۶ادنز نکلزبهرو زکات

 هک كسرولوا تایرفط رکا اهبق هسزرولوا لاله رکا مل شود هکنا كنس

 نکس یدیا مدآ زوب : هکب راسوبح لواو رولوا منم ځد تبالورپ

 ندنرلجا ارز یدتا شاب یب هک مان رزهو هنب رارزوا بو وق هب یک
 قلا بواوا قرغ یسکیا كرلک هدلوب یدیا هدازآلصاو نسم ند هل ج

 ندنراداوه ودنک هدنا فیس رایدلوا لصاو هلحاس ندع هلا یک

 بودا قاثیمو دهع هری رب و یدابا ماست هرزهو بورونک نکو دلی هلوب
 كن یدنا شکناک لزوک تناغ ررهه رلیدراو هن ر زوا یرهسع هْبح
 یدلبا لاله بوروا قوارب هتلا كقورسم نالوا یهاشدا نع یتوک

 كدورسمرلیدتا ناتن رپ بوزوب نارکسع هدیح بودا هج ندر سد

 شک عومحا ث ثبح نم یرلتتطاس هد: < كن هسحو ردش لوا هنس جوا یدم

 حس هفناط هّسح هر صاد هعفو و ر دشاوا درس * کس شا دوخا ش 3

 ن (فقیس )یدک د هرج هت نع تنطلس بودا رارف جد

 لماع ه دنع ندنفرط یرسک رزهو بولوا هاشداب هنع یمسطا نزب یذ

 صوص هترلهاشداب نع « داعنص ه دقدلوب رار ةت سا ه دنکلمو یداوا

 صوصخ هن راهاشداب هربح قاروخیدلبا رارق یواک هنادع رصق نالوا
 نان ج یدبیا ص وصح هنع لولم جد رصد وب یک یتید-اوا

 ید ر دتیا مده ی رلترضح ناعع و کک تولوا رادان نیک د هنتفالخ

 رلمرکو اطع هقلخ بودا متف یناسحاو ماعنا تاوپا فیس لص ااو
 هل ودنک بودا ناتا مدآ رادقهر ندنس هقناط دست نکل یدلبا



) 4۵۲ ( 
 یا مرشالاةهربا هرکصف دک لبا مکح الفتر هنسیمرکب هک رد ی کک
 و دلوا هقرذ او هر تا
 ۱ 1 ان هطانرا ههربا رب دروط هک هلا ی رارب رب بواوا عبات هر ههربا یوابرو

 ِ ۱ ۳۶ ا كت تکل نوکیا هدنادیم نوتساک هکردردوک رب
 ۲ هنادیم تولوا یار «زوسو د هط اترا نوساوا كلا تاطعاس هسرولوا

 ۰ داره قەروا هنس هر د كن هدر,ا تور دااق فە رح یک هدنلآ هطانرا رلب دقیح

 8 یب رزوک و یدول و ییراشاق توتوود هننلا كلو نکا یدلبا
 ۱ ۳ مراد هر 7 مشا اکا نوج طب ای رافا درو

 ۲ ههرا )یدلوا كالا او دنکو هشاح ههربا بوراو هن رط ههرا

 توشودهنسا دوس مده ین همرکم ٌبفک اشاح هدقدلواهاشداب یا مرمت الا

 بور دری هن رلشوف لابا یتیرکسع كنا یلاعت ق> یدراو هبهکم هلا لیف
  هتع هللا لاح لوا ی داوا ضراع ی رم ه-اکا هن ندب توت

 هدنسهنسیبکترق كنانطاس ناورشون ههقوو یدلوا لاله ه دنا رایدروتک
 . یدیاراشمرود فیرست هاد هنسلوا سو دیلع هللا یلص کریمه هکی دا

 اکا قلخو نفاصوا كلا هکیدلوا وب یبس كنیدصق ءوس هیدمر کم مک

 ۲ یدل ا لاوس واد ردش باب ندهن همك لوا هدکدتشا نب راکدتبا مح ںواک

 نسالعا ندنآ هرس ن نوی ےس ههرا راددرب و باوج و د ردن دشاط

 دا نوڪ! دلوا کک و ب یدلبا اش هسدنگ رپ هدنع ءاعنص بولد مع هی

 شکونوتلا بوریدپاب ندشاط یراصو هایسویزمم رقو ضا یدوق ساق
 تویهراو هب هبعآ جاج هکیدتا صاو یدلد ن نمو یی هلبارهاوج عاولاو

 بواک رلدد معرب ند هلاک وتب هدقدلوب ع ویش س الا نیب هداموب را هلک اکا
 یدلبا رارف بودیا ثیولت هللا فيجو تاروذاق ینه نک لوا ههکرب
 هجا یدکح رکسع هت رزوا بود |نیع هکجا مده ی هک دک د نشا ههربا

 ۳ یرزو ا هکردب ورم یدیا لیف ضایرب شم هلروک یربظن لف نالوا
 ۱ كرکسعو یدلک هبیشاجت بوئود كدا هدهاشم ین هعقو لوا موسکی با

 ۰ « دنرزوا كلا یسوف لباارعم ی دابا زاغا هتاکحو له" الب ناللک هنشاب

 .فکشوق لوا یک یودتا مالک مخ موسکو ا یدیسم هلرا بواک لرب

1 



 ساب

) 4۵۱ ( 

 ( نایهص) هدعب رد هنس جوا ناسعط دم رد دما ةبشاکا هکیدلوا
 بوغا رک ذاعلا بحاص یرلنوب ر دشلوا عبت نب (ورع ) هدعب برع نا

 ردن ارکذ یی هسوک مان ( ناقد نا ) هرکصن دحایصنان ههرا هنر ك راثا

 ه دنفح محل ل وا ر دکنوب ماصع ن الوا یعلق كب رک ی دعم ن ورع

 * داع دهعنع هل صد رب * ی دنع ن اعد نال فیسو * ر د شع دور

 یکوت اثثلا وذ ( هعتن ) هرکص ر دشل وا مور نوا يت دم.ك امید

 یردار كن اسح هک ردناتفن فسوب ( ساونوذ ) هرکصندنا ردششهلوا رکذ

 رد رخاكنع لایقا بولواو دودخالا بحاص یدیا مدآ رابجو یدویو *

 هنس شع ن داسو هلع هللا لص مرک ا ل وسر ثعبمرد هلوط یس هصق

 هک رد لئاقم ردشلوا هنسیرکب یت دمبواک مدت هنسزویکما هد اورر و

 نفسو ساوئوذ یا گرد دنارح یس رب ردحوارلق دنخ نع دداخا

 هللا لوسر بواوا ندکحواممج ساوئوذ ردشع ا یدوهب لحرس

 ه دع رک نآرق ر دشیاک هدف مانا مدعم هنس شع ن داسو هيلع هلال یص

 رصد تک 5 رد هدسراف جد یس رب ردود ودخا ٌدصفنالوارروک ذم

 تالتاعم ردع اب ور س وف ایطا هک رد ه دماش ید یس رب رد شعاب

 هک رد (ندح وذ )رج كولم رخا هکرب د یی یدلوا ما یالک

 مطا نهطانرا هنن رزوا كناهرکصبولواهاشداب تقوژارب هرکصندساویذ

 قیرات ن الوا القت سم اه دوا بو ها لک ناو ءاغ تا

 جد یهآ ر دزو ام ن د هنس كي چوا یرلت دم *هلجو ی دلوا ضرقء
 وام هکر رد یبح اص مالا  راوت ر دشا تیاور هنس یرکب كیب یکیا
 عزویدرد هسوک قتلا یرکیرلناوردقوب هدلاع راو میتس ندنخنراوت ريج
 ل وتءلا ی وذ قلوا م دآ ردتلوا هدنامزر دقوبارز ر د-ذعا طاغ نها

 ن دسرفو هشبح هرکصندریج كولم (هداک لبذ ) روشروک لاح هدنناب

 (فرح یکلوا) رد هنرزوا فرح یکیا هدنرکذ رلندیا مکح نع
 تواوا هک رفت ترد رلنو رد هدنرکذ راندا مکح هنع ندنسهغاط هثدح

 هدشب شعلا زوب كس تا یرلضارقناو هدحوا ناسعط ك تلا یرارومظ

 ن ( هطانرا ) یرادشا ردهتس یا شع یرلکلع ت دع تولوا

 ندحوذ هرکصندناوساوئوذ هرزوا ییبدناوارکذ هدالاب هکر دیبا مشضا

 SO ر تواوا لوتسم هع ه-طال را هذن راد داوا ق رغ هارد بوج ۳



( ۰۰:) 
 . یراتالوو ید ردنوک م رع لیس هننرارزوا ییاعت قح هليا یراهغیا اعد وید

 رد هنسانعلس كج همهرونک تقاطهدتاوررب مرع لیس یدلوا قرغەلج
 ۰ هدالتروفو یس ها ساسحا ینا ورعو یر همریوربخ كرانهاک ندلیسوب
 قوح هلاو رع سد ۲ دعا مالک هلاطا هل ارکذ ردروهسشم هل.ح یودتا

 ن كلام نب ( نرقا ) ءرکص ندا رلیدلوا « دنکارب هفارطا ب وقیح مدآ

 ندنس هلسف سطاکایدلواهاشداب نرق الان ( ناشحوذ ) رکصندنا رعم

 بوراو هنر رزوا هلکغا تیاکش ن دس هلق سددح بولک مدار

 1 نرالا ( عب ) یشادنرق هرکصر دوب نروک نداق هلج نفلخ سبدح

 , ( برکو ا ) ه دعب (یرکیلک) یٰلغوا ه دعا رد هنس یللازوب یتدهی دلوا

 ر وکذم هدع رک نارد هک رد يز دطسو الا عب هکیدلوا ES 5 دعسا

 هلو هلع هللا لص هللا لوسرر دشهلوا ف التخا « دننویئو ر دوب نالوا
 تدهش )نالوارکذ هدالابو ردشهرونک ناعا مدعم هنس زویزوعط ندنوبت

 یکم تدو ندا هب راح هللا جررخ و سواوردکنوب یرعش ۱(دجایلع
 ردون ن دیا ن اما هللا شنآ ینءوق بواوا ی دو هرکصو ندا ناسکا
 یسو دنکی دبارلشعا لق سردی یدک هت (ناسح ) ییغوا هرکص ندنا

 هدعب یدروک ن دعجاق هلج بواوب یرلن رودل وا ناب اب قلوا هاش داب
 هپ و دنک یدلوا هاش داب هرکص نشت ناسح عبت ن(ورع) یردار

 بویلوا یتردق ید هکتک هیالطتا تیب بولوا لوتسسم ماقساو ضارما
 راب دلي هعسداوعالا وذ ىنا هلع ءان یدرارروتوک ب رود هرزوا شر

 نکرردشر اق یراباک ین د زاب كند ادحا رد هنس تر د سلا ی دم

 كنرلت رطح سو هيلع هللا لص هللا لوسر « دنب اتک كنههرا نن سشرفا

 تیلایف# ر دث وس یرعش وو شمروتک ن اعا بولوپ نفح هلوا ٿو ءم

 ترانو # یدتعاو ر اج نم لک هنع لتعیف * اد جا كر دا داوعالااذ

 هللا ناب ت دهش # ادع ت امرك ا اذ یرب نا ىلا ٭ هءوب رخا داوعالا وذ
 هک ذقفص هیطعت ىذلا ناو * ادحوم ادبع تیعضا هلی اوهر بر ال

 هدعب ( لالکدبع ) للغوا كنا هدعب *یدتهاوزاف دف اموب هرصن ىلع *

 ( ثراح) یلغوایشادنرق هدعبرد رفصالا عب هکیدلوا ناسح ن ( متر

 هک یدلوا لالکنب ( دره ) هدعب یدلیا لوبق نتیددوم بواواورعنا
 | ییغوا « دعبر دشلوا ق رفتعرمج کال« هرکص ندنوو رد هنس قرق یئدم

 حاصاا ن (هدربا ) هدع ر د هنس زوفط زوتوا یادم هکندلوا ( هعلو )
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 هلا مخ ترضحو ندل انیدس ردقوب فالتخا هدنفیدلوا هریک طاصرب
 تراک نیع یووعسح بواوا یرزو كنامضخو رد وب ندا تیحاصم

 نولو نوک ل وا ا دارا هدنن وال رس رضوی وا

 دریل نین قلا وذ و ردو مع ید یودم هجا نین رقلا وذ بوجاو

 نوا ید رک یب رغو قرش نع ی رق یکیا كن اند یسكنغیدنلوا

 ضورفنم ن رق یکیا هدنمانا دوخا نوصت# دلوا نج اص ك وب یکیا دوخاب
 نيف رطلا عرکا ن وضعددل وا یت رق یکیا كنجان دوخا ن وحدا وا

 هک ان وک یننارقا شان ندنهیدل وا یعاصت لاک د وخاب لو دل وا
 رو-مشم یسانن تیثیکو دس ةصقو هل وا شا وا نوهتلدر وا یک ح و

 نینرفلاوذ ن ههرا (رانلاوذ ) للغوا هرکصندناردتغتسم ندناب بواوا

 راعذ الاوذ ( ورع) یاد د هرکصندنا هرات ( سشرفآ ) هرکصندنا

 رفع ن دز نب باتنملا ن بلاق ن و رع ن ( لح رش ) هرکص ههربا نا

 ند راع ذالاوذ رج ارز یدل وا هاشدای مج ن لئاو ن كسكساا نا

 هللا یر ر ر هرکص رل دتا تع ندلحرش هن ر و ملخ بودا هارک سا

 یلغوا هدب یدلوب لالقتسا هدکلمو هما لربح رش هن ب وديا هب راګ

 هکیدل وا هاشدا داه دهلا تش ( سلب ) هدعب لنحرش ن ( داه۔ھ)

 ها شدا ل حرش نی ( عارشان )يع ڭسقاب هدعب یدنلوا رک ذهدالاب رت وب

 یړجلا دب ز ن باتنم بولوا ورع نیرفع! نب ورع یعسا هکر د یی یدلوا
 یال لرش رد یی یاو معنا سطات ن شر )هدعد ردندند الوا

 ( نارع ) هدع ( كلم وا ) غوا هدعب رد راتلا ید ههرا ن سه رفا

 توغلا نب دزالا ن نزام نب هبلعث ن سقلا "یا نب هثراحن ماع نا

 هاش داب یدزالا صاع ابس ن ن الهک ن دز ی ددا ی تالام ن تدنآ

 یب زاایدزالا عاع نب ( ورع ) یادنرف هنپ رب هدعب یدیا نهاکو یدلوا
 ولد نوس+ ا یرمغ یسلربا بوک ناتذق یکاابرپ نوک ره ید

 یرع لیس رلبدتا بیعلت ود اع نه ییودنک نوعا كنا یدرا هراب یرلنا

 هرکص ردوب نالوا توده دلا تواک هکع ض را نوقیح ندء « دقد وط

 بد ام ضرا نالوا ینیکسسم كراثاو ریداوا ق رفتم هد الب فارطا یدالوا
 هرم لحهعاز وك لفع هدخ ینارعردشلوا نادایاو رومعم هباغل اذءاغ

 * اتراقسا نیب دعباتر * بوئاصوا ندهرفاو مدت لوارلنا هرکص ژردنا هغلابم

Coy) 
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 ۱ * لواقلا نیءهدقالا ىلاعم تغاب * رد ر ومالا ترفاع تنا اذا *
 7 رلعالو لوس هدنع هکردعج ظفلر لواقم رلیدتنا بیقلتو د رفاعم یا سد
 هرکص رذاسهلا نابعت ن( ےسا ) رئصادنا رول وا قالطا « رانالوا کاح

 _ ىدلنا را رتس هفارطابول وا هاشدایاتس ن طامالا نب داع ن (دادش )

  دوه یدلوا هاشداب دادش ن ٤) دنر ( هرکصادنا یدلاق یسهعظع راثاو

 . ید ردا افخاو مک ندهلخ نئاعا نکل ب ودنا لوق نتید م السلا هيلع
 ۱ هلا مالسلا هرلع د وه و ید ردنا ف وخ ویدرلزوعا مسلخ یودنک

 . هدتلارب نوح لهاهک زد و میدلواتوفهدنابولوا هل هدو هرم >

 مدآرب هرژوا رب مسو یدبا راو ر سمر ندماخر هدنا هکر لیدلو بادرمسرپ

 مسا كنا هلبا یربج ق هدنرز وا حوا نوار هدنجوا یاب و یدیا راو
 رب ینج هئلوا ثع» لاو هیلع هللالص هللا لوسرو اطلس مظعو یعهرو

  یکیدروتک ناعا بودیاراهظا قوس مظع هکعشرا همرک | لوس ر بولوا بوتکم

 #  ةربفح اوا ینآر نما * یدشازاب رعثوب هدنرخآ لایدیا روطسمیجد
 ۱ نفیداوا لدادش ی در ربق و سد * نارفکلا باج اتم و شع *
  یدا نموم ید و یدلوا هاشداب درع ن ( و رع) هرکصادنا ريدا

 هکرابدلوپ هنیفد ل وب ر ت ود سضح لها هک رد و رح د هدنفح كلا

 حوا نوتلارب هدنج وا یاب ید كلا بول وا هدنا یرازم لدن رح نور

 _ هرکصندنا یوارا يلع :دمعااو یدابوتکم یناعاو یعسرویمسا هدنرزوا

 ۱ لغوا کتا داع نا( ددسود ) یشادنرق هرکصذدنا داع نی ( نامل )
 ندا ردلوا عبئوب هکندل وا هاشداب داع ن ددسوذ ن شمارلا (ثراح))
 یدلوا هاشدان شب ارا ثراسا نإ بعص (نینرعلا وذ ) للغ وا هرکص

 هک ردلوةنم ردیمالک كرلندبا یآر هرزوا قلوا ندرعج نین رقلاوذ ز وس وب
 باوج ود ردندنکو ام مج هدنرکدعا لاوس ندشن رقلاوذ هس ابع نا

 ند رج كولم كنن رعلاوذ ید یو رببلا ناڪ رلا وبا داتساو رید روس

 یراکدد او ذا رد رلهاشداب نعاوداردثعد ب وديا حر نس هل وا

 ساون یذ راع ذالا یذ رانلا یذ رد رانلوا یظفل یذ هدئوا كن راء
 اکا بوا وا یرمصاعم مال-لا هیلع مهار نين رقلا ود وو یک رابربغو
  لیعساو مهاربا ترضح ںواک هش سش 3 ناب یدشم روت ناعا

 نکل بول وا فالتخا «دنوبن یدشع ر وک هلا مالا امهیلع
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 یرلذیعا لود بودا دازا یرلن دا لوبنیبد دوهب توغار ینارصنو

EANرلددروغرو ط هدنرانک قدنخ بوروتک نوت اخر یح یدقارب  

 هک دید هنس انا قح وج ی داراو یم وصعهرپ قلا دی ه دنع احوق

 شتآ هد هنوا ندنو ارز هغا ف وخ ن دست اوو هنو د ن دکند اتا
 هلا قد رطوب راب دا و یی ااو ی الف وا سی نس نمر وک

 ھك ر م 3 العدوذ ن دنفلخ نع دعب یدناب هشدا مدآ كي یا نوا

 ن الدود ی دا یارصد یهاشداب هشیح ی دراو هب هشيح ن دارد

 هشدح ه دک دتا تیاکح ی افج کو دعا هرانامصت كساوئوذ « دنع کا

 ساو وذ و مالعا لاوحاو بو ز اب همان هنب صف مور یه اش داب

 ناه بوزاب ب اوج اکارصبق یدلبا ن اذتسا ن وا كتک هنرزوا

 هتذدح کالم سد ی دد ها ه اتشا ه دکفج هلوا ر وصنمو راو هن رزوا

 بو دا عج ن رکسنع ی د س اون و د ی دک رعیتنع هنن ر زوا نع

 هاهذی ن دنرگتبع بولی زو ساونوذ هدو دلوا ك ی و راه
 هان رد ه دک دیک هش رانک رک د نوحه حد ی دکی د)رمق مدآ

 ه دءهبرلب داوا قرخ هل هلارکسع قویسلا ذی نانلوب هدنن اب بور وا

 ی دلیا مجرکسع رادقهر بولوا عاق یا ( ن دحوذ) هنماقم كلا

 یس هلج نک رج اق یک یکلوا هنیعب بو ز وہ ید ین ارلینبح
 هنکلم نعور د هنس تم ا یت دم كساوت وذ رب داغوب هب برد

 رک د هاك هلع وب رز دیرخا ك ران دبا مکح ل القتال اب
 رڪڪذ هرزوا لاوشو ه دفر اسم هسیق نا یک وام ن الوا

 بو دانابقف اوم اکا هدیه ذلا ج ورم ج د ی دو ءس هر د کا

 لماكلا بحاص نكل لدلبا تراشا هنضعب رب هکر دعا تفلاخم هد رب زا

 تاغ یودتا لقت ندرلنا ملعلا بحاص ب ودا رک ذرصتخلا بحاصو
 هکنوسلوا مولعء ) لمدبا رکذ راصتخ الا لع ید ییاوق كرنا زب ردقلاخم
 لعاک تحاص هرکصندنا رد راشعا قافتا هلک هنالهک ند رعب یس هلج
 ( كسكس ) هرکصت دلا رج ن ( لئاو ) هرزوا یرزوس كراذدا تعباتساکاو

 نازاب ن رماع ( شان روذ ) هرکصكسکسلانب ( رقعي ) هرکصندنا لئاونبا

 هک ردشلوا هاشداب سکس ن ردي ن ( نامعن ) هرکصرج ن فوعنا
 ردکنا رعش وب یدلا ندنلا ینطلس بودا ج ورخ هنر زوا ساب ر وذ
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 - ردلطاب لوا هسراب میکر ه كربکه شنا هلی هلرلنا هکیدید عبت سپ رابدرتسوک

 جد ن دفرطرب بولآ ثب رالا یاروت رارمح توقان شا مش هععطاق

 ويما هلا gt بولا هلجرامدآ لوا رابدرک هلب مدآرادقهرب

  بیرقنوب تب دوهب هلدیالو نع ی درک هدوهب نرد قلخ هلجو راب دعیچ
 | ردوب عبت ن دبا فلح دع ه داب هعیر هلا نع لها رد ڈعالوخد هلا

 ی كعبت لالک دبع ن (درم) ردخاوا دنس رکس شک ذم

  ردهتسر قرد یدم یدیا بک هو لّقاع یحاص دیدش ساب ید

 0 دن یری AE " رح قاقوح كل و ۳ هرکص ندنو

 كل لق اع یح اص رب دن نس> در نب هعیلو ی داوا ۳ ی ربع
 و و st ( ههرا )ر د هنس ی دبزوتوا ی دم تولوا

 . هدننامز كلوب برکیلکن عبت نورع نب ( ناسح) ردشلوا هنس جوا شعب

 ی دشود رسا را هرو ر ادقعرب ندنموو ی.راعلا تالک نرتعح ن دلا

 . ین اسح دلاخو یدلبا قالطا نسدلج ناسح هدک دا یرلنا بولکدلاخ

  تویلوا هداز هاشداب (رانشوذ )ردشلوا هنس ید یللا یی دم یدلباحدم

 ر انشوذهلغلوا یتمرب هدانزرب ی دنا هذن یع اید انداواقم دالوا ن 1

  یودت شا ندلوافم دالوا بولوا مدآ لاتفو ظیاع ضف ردشنلوابی هلن ود

 نع ارز ود نوال وا هاشداب هکر یدرکح هن ولخ بودروتک یت الغوا

 . ندهورک لوا هن نوکر تبقاع یدرزماهاشداب یتالغوا شاوحوق قلخ

 . یرضوط هنلزوموا بواوا یجاص كولب یکیا ینااربخناوجر مان فسوب
 . یدنروتکب وردوک مدآ ی دژ رد ساوثو ذ اکا نوعا ییب دقراص

 . « دقدلوا نایمرذ نماد هتلصو كلا هدریامنترب هرزوا یس هنرید تداعو
 ۰ بوروا ندنراق یه اشداب یدیشمروتک قا رب هس هلس ن الغوا رکم

Eهدنراکدتشا یی هعقوورمج ر دشلوا هنس یدب رک:  

 هلا بیرفتو تولدزر دا هاش داب تدا نیما ن دنرش كئيمح لوا یز

  یدلوا ءاشداب ن اح نب رغصالا عت ن, هعارز نب فسوب ( ساونوذ )
 3 کر دوب دو دخالا بحاص نالوا روک ذم یس هصق د N و

 بولک مدار ن دنفرط هنەج E یولم ناسغ هکندتشا یدیا ی دومی

 22 بوقلاق سفللاب یس و دنک سد شعا ینارمصن نسل اھا نارخم
 ی ری.دقابرلشزآ ھن رلحما نور دزاقرلق دنخ عد دداخا هدنشار و یدراو
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 ن دنا بو دا څو زت هع نی ناسح ین زو ی دنکلاربح نب ورع نالوا
 تمدخ هب اسح بواوا یدیس كنس هژبقهدنک ورعو یدابا دلوت ثراح

 نورع نالوا یس اب كحررخو سواو كنهعازخ هدر صد كناو یدردنا

 ناسح تدم ی دتک بوقیح هلبا یعابنا ندنسسس مرع لیس اش نعرا

 نوم بوثع نب ( لالکدبع ) رد هنس تر د شا هدعاوررو چ وازوتوا

 یتدم یدرلقاص ند نکل ی کا هرزوا 5 یسع ترح بولوا ٤ش

 بیهم ردرخاكن هعباتو ردرفصالا عبت هکناسح نی ( عین ) رد هنسترد
 هاش داپ هش رزوا دعء یورگ نب ٹر اح یلغوا یش سا دن رو رق بواوا مدآ

 هت اسع كولم نالوا ه دنا یدراو هرزوا م اش دالبو ی در دنوک بودا

 یسا دنرقرف نارا دعا رذع ندنرالوخ د هنا رھا بودیا دایفنا هر ودنک
 یدیا « د رعسم نالوا ےس هح انرعه هکیدراو هورعن ترا لا

 رلشمراو هبي ب وقیچ هللا اجت نعرعاع نب ورع ام دقم هک قلخ كولبرپ
 بولک هعبت دنا ی دشعود ف التخا هن راارا هللا دوهي نالوا هدناو
 هرب ن دام لوا بولک همطغ عراب دتا تی اکش ن درلب دوهب لوا

 یی راد یللا ز ویحوا ن ددوهب بوئوق هنکیا یعاط دحاو یدراو

 ناد دومرابحا ی داد اره بب رک ردو یدلبا ل:قولغ اب ىلا

 و رب :دید بواک ی دیش رب ڪڪ هنش اب یللا ز ویکیا یسارب هک مدآ یا

 ها لتق م دا هدف یصع رب رد یار هاشدابیا

 ده لوا قله اش دابو هل وط قاوق هرازوس ن الب هد وهو

 ا ەل دموب نس هک نوا واكمل و هیاناتعراس یا هرانایک رد العا
 هن دعو ارز هدنکندد ملکدر د او نوعا ع نسلکدر داق هکعا

 ر دلم یيج هر وب ترک كناشاعربهبر ن دندالوا لیععما ترضح
 نفرط ھ٥ ركع ةکم ولد ر دکح هدا ج ورخ ن د هش وش مرم نب لواو

 تع زع هنت هکمو تعارف ن دم اخ ی ادوس لوا عت سدرلب درتسوک

 بو دیا م اعطا یر هصن و اسکا نب رش تبب بولوا لصاو ا
 ادور دصءم الء هل مرح ینلا تیبا انوسک و ٭ ی داب وس یر مشوب *

 طسوا عن یرعشو هکر د راض  Eدعا ر  NAGهلع بولو د ن

 هراسوم بو رک هد كرناع ورلیدبا هل-- ءاکنا یرثلاع دوهب لوا ی دک

 تفلا اکا هدصوصخ م هدنراقدل وا راد رخ نع ها یدیسمروتک ناعا
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 یب ها ن اح یلغ وا بوت اصوا ندنا یس هفن اطریج هدقداوا لاب

 رارقو لوق هرزوا كا هاش داپ ییودنک هنرب بودا هدعاسم هنراعا لدق

 ه دنرلکح هدا هاش داپ ي ورلیدا وا نامش هنن و رلددتا لو بو دنا

 .هتسم اب و ریدر و رارف هکعا ینابح هنن یهالارخا بولوا ن ارج یجد

 نوح كمهود هندیق ماقا ذخا ن درو دنک نوحما ت ءاسا یرلک دعا

 هللا یلص هللا لوسر عو هکر ارد لب دتنا سالحا هت بولا قاثیمو دهع

 هللا نم لهر * هنادجا يلع تدهش * ردنید بروتک ناعا هلسو هيلع

 ییدفک و * ع ناو هلاریزو تنکل * هرع ىلا یرع دم ولف * سال یراب

 (ناسحر رار دیا د ان سا هعن یربغ یرلتوب ید یی ر دشرواوب ید

 ن اشنو مان یب یرانا بور دنوکرکسع هئس هلبق سیدج نالوا هد هماع

 یا كن هماع تف و ل وا یدللوا رکذ « دال اب ےک هنر دوب ندیآ

 هدسا و كلنوک ج وا تروعلوا بوتلوا 0 کت روعرب هماسع ی داوج

 ناسحو ی دلند هم اع ب وئاوا هیعسل هاکناوح یدرروک «یش ن الوا

 هت ناز زواو یدلبا م اقتنا ذخا بودا لت رر رر یرلتدنا لتق نس اا

 نردار ب ولک هعب نورعیشادنرق جد رلنا یدلبا قییضت بودا رارقس

 رایدلا تعب ن اس۵ بو دنا لوق هر زوا كَعا هاش داب یودنکو لتق

 یدابا یهن ن دشداوب یورع بو دیا فلخ مدار ندنفارشا كرانا طةف

 رایدتا هاش دا یورع هنربو لتف ی اح قاغتالاب ب ودوا دیقم نکل

 یدلوا مو واو وا «دقدلوا هاشداب ( ورع)ردشاواهنسشب یرگیییدم

 ۱ TA حوت هکدمردل وا ىنىرال تاق كکىردارات هکر لد د یا

 ی دابا تب و د هاو د نس هلج بوردتا ادن ل الد دنشا قاخورع

 ی ددرلاو- رک هع ار وارشب بور وطوا « دا ګر یسو دنک هدنرک دلک

 كن اسح یتا امدقم هک نیع روذ ی دابا لتق هلج بولوب یرلنا هّکدرکو
 * یدوقوا یرءشوب بودا مارک ااکا هدکد رک هاب یدینعا یھت دل

 تر دغريج كنناف * نیعریرق تیپ نم دیعس # مونارهس یزتشی نمالا
 9 توشو د هب ار طضا یاوحا و دعوا مت نیعر ی ژل دز | ةرفغح # تناخو

Et 5 E 
 .تعلوید ناوه کا نوعا یکی و تروطوا یدم ه دیارفس هع“ ر ۳ 2

 ید ك-.دفلا 4 ما 0 دوو كنو ر د ى اھ شارد تاتو راب دوق
10 
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 ا ) ژرید رد هنس چ وا مر ۱ : کلم هلن لزاعلس ترضح ۳ و

 ھوا بولوا كلام ی | کردے  ۲۵ ی نا رقعي نی ور نا ۴

 مدا مزعلا یو ناطالا دیدش ردمعنلا سان ىل نوا کودتا تم

 هنفرط برغم یدک داکا تطاس هرکصن دننافو ن ایا۳ ترضح بواوا

 یرعوط اکا یرکسع كوابر یدراقا موق هدنا هکیدراو هلحر بودنارفس

 مصر, ند رقابه دلع لوا رلب داوا ل اله هلج بویت هسکگ رب یدردنوک

 ود ردوو لوب هوا نن هللا م دق لق یراکدید دنسم هن کوک بوزود

 ی (رعس) ) ردهنس شد ناسکس هدلوقروشپ رووا قدمیدر دجا ر رگ

 یدررد شعر اکا هلغلوا ش اعارا ه دنندب شیارا ن هعرا ن سه رفا

 تع رع هتیح ندنا یدلوا لخاد هقارع ضرا بوق ها رکسع مظعرب

 قرولا راریساو را هعلقو رهش ی دارضوا هناسارخو ناتو سراف بودا
 راد د دنک رش هرهش لوا یدلبا تر یاو یدراو هن م لدفص

 قدم یدلغد دنفرعت نوللوا بی رعت هرکصردکعد یدتا بارخ ا یعب

 هم و راد الب یدلواهاشداب ( نرفا) یلغوا هدعب ردٌتلوا هنس یدزووازو

 هنوقایلا یداو بولکا ید رابط هت یسااها مور تقواوا یدلبا رفس

 نوع دناوا ن -دد هدا بولوا مدح ندزلوا و ۹۹ یدلوا لصاو

 لوا بواوآ 1 س ن نوت ن( ع : )رد ذوا هنس جوا ىللا

RE لرت هرکصیدع ارس هف رطرپ بواوا هاش داب هنس یی رکی ردیاب 

 هک ندرا ناو ندنراغاط یط هلک-۶ا روهظ عاطوا صعءب ی رشم فالخ

 یدراو بو > رکسع هن رزوا نان یدیا لو کو مک كنا ام دعم

 هنن تواا رسا رفاوو ید زو توشلو يیسد هددو دخ ن اتسرعط

 نوعا هظداح یدادارفس جد هر زوا نیح ه دءب یدنود هشالو

 ايد ولطو * سعسابلعت ءاعلا جم * ردکعبت ر هو یدوار ر کسع رفاو

 سرولاک ر # هيدا ص ءاضب اهعولطو * یال ثیح نم ۶»

 تم ن ودربک الا عب ن ( برکیلک ) ردشلوا هنس ج وا شهازوب یتدم

 ه دعب ر دتشلوا هنس شب زوتوا تدم ر دمعارف هتععر تولوا مدآ

 ردپ رکو با یس هینک دعسا یا یداوا هاش د اپ طسوا ( عبت) یلغوا
 هدرارفس یدلاو قد رط ل داوا تالاس ن درلترط کو دنک كس را

 هب هنس یبرکیزویچوا دم یدر دیا لعهلبا موش تلالد هدنزروماراسو
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 یدلوا برف هب هنس زو حوا بولوا یداع* یئدم ردثاوا هاشداب ایس |

 شضار#الا لا بودیآ لاعتا هندالواررج ه ن دنالهک تطاس هرکص

 و ردشعوا فالتخا هدنعا دلوا مک هاشداب رکص :دنالهک ی دااقهدرلنا

 ردهنسزویحوا یتدمیدلوا ایسن رج نب رکسع ن ( كالاموا ) «دتاور

 ردردب یردب هکر د یھ یداوادادشنب شیار ( ثراح ) هدناورضءب و
 شب نواهدنساراربج هلکنا ردوب نالا مانغب ودیک هکنج ادد |ندنع كول
 هد:ه لو! شیارو یدلواتوفهدن امز كلانا لرو لا بحا ص ردراواباب

 ی رومظتلسو هلع هللا لص هللا لوس ر شداروب یدلیارقس ایک ر هرهص

 راهاش داپ كج هلک نو رمغو ندرودنک هدرعش لوا ردشهو و ربخ هدن رعشرب

 * مارطاق صخر إال ین * مظعلجرەدعب كلع و * ردو رات لواردروک ذم

 بواوا هاش داب هنس شب ی رکیزول * ماع هجر دود رگا* ین تلا دج ایس

 هک دتک هرفس هنر ارز رب درانلاوذاک ایدلواهاشدا (ههر ا)ییغواهرکصندنا

 ` تطاس دنسجواناسکسزوب یدردنا عضو ررانم نوعا قلو لوا 3

 رر بودیا رفسهب رغم یدآواهاشداب (سش رفا )یلغواهرکصذدلا یدروس

 ندلحاسورمصم نیاع ماد ضرآ نو3 ررپ و یدراو هنر هش ەە ا هر

 هی ندنرالوتتمو نونن عشوب یوق رب یدلبا لقت هلحعیرلقدلوا یدعس

 یشادنرف هرکصادهنس ترد شعلازوب ردشعا انب وہ ن رهش هیقیرفا رایدیا

 نری ےظع بودا رفس هشالو سانس یداوا هاشداب ههرا نب ( دبع)

 ندرلنا قلخ هلعاوا ه درا کوک یرزوب یدروتک فش بول امساقوحو ی دابا

 رد هنس شا ییرکب یک یدل د راعذالاوداک | هلا یزهةروف بواوا روع ذم

 كسقاب نالو!نایلس هبحاصک شبا رلان و رع ن لیجرش ن (داده )
 دادهردشلواندنا سقاببولآ یسب رقنجرب لیجرثوب هکر دیک ددی ردپ

 هدتناوررب و ید « دعاوررب و ییرکی یتدم یدلوا لاله بویمروط قوچ
 ىدا سان لصفاو سان لقعا هدننامز داده تذ ( ساب )رد هنس قلا

 رد روک ذم ه د-ع رک نآرف دوخ یس هصق نالوا هللا نا ياس ترضح

 بولوا یدلورب مان دواد ندنا بودبا جوزت یا ناسولس ترضح کوو
 ندلواعم یا نایلس ترمضح هکربد یک ویدلوا توق هنن هدننایح كغردب

 هنرهش یدنک یاره ی در ولاص هنشالو هن بودا جوز ههدارب

 ردکنايلس نرضح یس دنس قرف توا وا هن به ,یمرکب زو یادم یدرواک
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 نر ناطدت رانب و رد هنسیرکی : تك یناکربد یی کو ردزو اک یب دنس

 یاسا كن اط بواوا ی دالوا حون نب ماس ن دش را نب مل اغ نب راع
 هدنعب دلوا یدالوا ناط2 هلج قلخ نگ ردأیرمس هداو5ر وینرع هد وقرب

 ی هلج هک یدباراو یلغوا ددعر زوتوا كناطع ردرلخ |قافتا نونا

 ندنروعرب مان ی ندمرا ن صوع نی د وسن هعنم نب هرارفنب قور یب
 ضرا ی دیارلشعوط ناکم ہد دنه ضر ا نور اورلتوو ی دا شوا

 نرلشادنرد ن اط نی برع « دنرلق دلوا لاله د اع مو نالوا هدنع

 ضرع هلن ون هکنوح داع موق نالوا رغاوخا مری هکیدید تودا عج هان

 | هدا ط.ضیرارب لوا بوراو کال دک سم هنضراكرلناز یدعارلیدا وا

 لوا رلب دلا طط الو نع هلجو رل, داک بورو کح لوقع» ج درانآ سو

 نیخ رومرنک نکل ردن اط ن ( ترحب )۰ دنراتق ع ررات لها صعد ل ایفا
 رددوا هاش داب نامز قو> بروی ردرمج ن شکم دیعارس مس لاعفا لوا هدف

 )اح اص معناو نعللا تدا )ن ال وا ن صوصخ «رلهاش داب اداو

 ید برد نی( بهم ) هدعب رد را ڈعا تی یتا یدالوا هلبا یالک
 هاش داب هتس ترد لا زو رد ( ستدبع) یدل واءهاشداب نامز قوج

 ود ايس ن دغی دلاری سا ه اهن ی بودیارا رس ق وج هذ ارطا ی دلوا

 ن دیقا قدراد دع ب کا تو دنا ات دس هد نام ضرا ی دوا تیفات

 ی د ینب ره-ش بر ام و یا حس رف ررب یضرعو لوطر دوب لوفیلع
 كن رله اش داب نگ رام کرد 0 دشاوا فورعم ولد اس هکیدلیااتت وب

 كناسور دیعسا ل رهشبنو كن هر ام ۷ا راد تر هکر بد ی و ر دسعل

 ر دن درلنا رءشاو ن الهکو و رعوریسج هکی دل اق ید الوارف او
 هلم اقم یسایایایس ن (رج ) ر دشت وا لالا ها یس هلجو

 دیحو هدلاجو نسحو تعاصخو تس ورف ی دلوا هاش د اب

 جات ن وا هنشا ادعا ن دنراه اش د اب نع ی دا مصع د ردو ره د

 هیس رج ه ودنک ندنکیدیک قوج یدال یر هکر رد زدو نیک

 لازا ندنع نمو دوم رد هس ىللا زویشب ه دتاوررپ یتدم یدللوا

 هرکصذدتموق داع هقناطلوا ردوب نروس هرع> ضرا نالوا هدنسازا ماش

 لاله هلا هصصر یرلنا لاء ق > هر کص راددر دزا ن رالءف بول !افوح

 7 (نالهک) رر دداا ماس ن دش را نب مرا نب رج نب دو یدلبا

 ( مر
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 یادحا داللب ۸6 ی دا را شااب دنسارا تومرمعح و ل اعرلنوب ی درواوا

ESSهدقدراو دن رگ طعاوا ردشلا ترودع ك د اع هکر ار د  

 3 اله بت ورو س ر دنا نورما ك 11 دروک ارد یجنوا ۷ ددالوا

 لولم رنک او راب داوا هاشداب ( د ادشو دیدش ) یرالغ وا هن ر یداوا

 تولوا ك اله د دش نالوا یرلکح ۳ رکص رلد دلق رهق نز یود

 نیمز یور ك ولم ب واوا كالام هیات دو ی دلاق ه دادش کل ا تلو د

 ۳ ۱12 کد ادرار ا ماظن یو اطا راب دلبا تعاطا هیودتک
 رک-سع ین اولغ ن اھ لغوا یشادنرق هدک دعا عاعما نر رها میظع

 یدیشجو ی دلیق تراغ یسرف تکلم بواک ی دلما ل ارا هلا ناوارذ

 هلج هوا د اع ن د ادش ی دلوا هاش دان لب كد دن رب ب دا لد

 نی ده دلت دعا ع اجسا نف اص وا كن العا تاج بولوا کال ام هکناع

 یرا هد هنس ز ویحوا هر روا قوا هرمظد اش اځ ه دنصءب كن راارڪڪ

 ینیدلوا قطان ک نارف مرا یدیا هنس زویزوفط یر تقولوا یدلیاانب

 م اغ یساش رد هعظع هندمر شم اهلوا قلخ یرظن هد اد هر زوا

 1 دارا توام هم را یدک کا هلا کل٤ اھا دادش هدة دلوا

 *ل اله یس هلج هلا هب واعس ةع صر « دق دلاق هف اسم كل ههکرب نوکر
 یل ات قح ی دزر ابط هت هکر لر د ها د اع هنس هع ران وب رلیداوا

 لاله ن درصرمص مر بوغا تعاطا یدلبا لاسرا یر دوه هرانا

 راتوب هقل ا هکر د ییک ی دا ن درلنا ن اتار وسلا بح اص راپ دلوا

 كاله هلا حر بولو | ثوعبم هبالواداع دوه هک راد یک رایدیا یس هب

 هللا ن امزا رو رم ب ولاق هقنا-طرپ هد هکم ن درلنا ر د رانا ید ن الوا

 ۱3۳۱ 5 راو ال اکشا هاو وتو نکلرات دلوا ضرفتم یتد رانا
 رر د ج درج كولعو هعب اب هرلنا رد ه دنرک ذ نع لنا ) هلک, ونکی (

 ۵-۳ واز وهط ے ر اتو نع ی رلکداا راد ب ولوا E ىلا

 یلاوردشل وا هس ۹ یرلتطاس تدعو 1:۹5, یزلصا هناو

 هلرلر ریضامارد هل هل | نزب یذ ن فیسهرزوایوق لماکلا بحاص یرللوارفن
 یمرک,لوا هدشاءر كن هد نا رد هرزوا قلوارفن زوعط یرکب هدننارز

 یدیژوتوا هلا فیس ه دنناور ی دوءسم تواوا لا د فس ه د زونط

 ك جوا یرلن امز کرد یمک بواوا میقس كپ یر راوت ر د هسوگ
TK, 

0 
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 Re SAU و ی ا تو و د
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 بواوا ل وتقم جد لوا هرکص ندنوک چ اقر رلیدتا سالجا هتخینا

 ا ناورشون ی و دنک هک یدک م دار مات (زوریف ) هنر

 هدنرافدوق هنشاب ینطاس ج ات هل لوا لوس یشاب یدر دبا معز هرزوا قلوا

 رلب دتا ل ید یتا هلغلوا قلعتم هغار اط یمالک ادا ید د ردر اطهت
 ندا تلا هلغلوا هاشداپ ( ورمسخ دارخرف) ندناقعا ناورشون هرب

 ن رب ورپ نی راب رهسش نب (درج درب ) هنن رپ رمل دلا لتف ید یتا هرکص

 یر هج وکو یس ب ا دور وب هک دلوا هاش داب ناورشون ی سحر

 یع رب نوا كترعم هدعب ی دیشلوا ن اهن هدرعطصا بوراو هلفتلوا لق

 لقتسه هدنروعا ردیسس ادعا كنید رحدزب خمرات هکندلوا هاشداپ هدنرفص
 یراط نهو هس رد تل ود هدننوک ك لوب یدرر دارید یسار زو ب ووا

 یدلبا موع هتزارزوا ادعا ندف ا رطا یدلوا ۀداز یرلقعض امو امو و

 رلب دلوا كال ام هس رف د الب رکا نیسم ب واوا ا م السا تکوشو

 هدنس هنس یعجوا لدرجدز وب یسازغ ادا هنن رزوا سرق كم السا لها

 هاک ی داکرل:کح آلف هتشاب ه دعب بو روط هدنادم هنس کش یدل

 یدلوا نوز ه دلام السا لها بو دارارف هنا کرت ه اکو هاسارخ

 هکعا دادما اکا ن اق اخ بو دا دادا ن د فرط ن اق اخ رعالارخا

 هلکعا ه ده اشم ردغ تروص ن دالق كنا درج دز نکل ی دعا دعو

 بولوا رفا سم هدن امرک در هدنا یدراو هو رم هماج لید بوچاق ندلا
 زوتوا كره یکاله یدلبا لق بو دا عمط هنا كلا ی رکد هک

 ردشلوا مات هدو سر تنطاس بول وا هنس ییرکب یت دم ر د هدنرب

 هدن رکن برع لولع نالوا مالس الالیق (رطتس از
 ر د هدنرکذ یواد اع ولم ( هماک یکاوا ) رد هرزوا هلک چ اقرب

 رات ى حبا فاعجاو تومرضح یرلکللا راد ب ولوا رقت چ وارلنو

 تر د قرق كي چ وا یرل-ضارقناو ز ویشب كب یکیا ی رار وھظ
 (داع ) یرادتار دشلوا هنس شبقرق زویشب یرلتطلس بدم بواوا

 بواوا مدآ ہلا مظعو رابج رب رد حوننب م اس نب مرا نب صوع نا

 نوزوا یب هغ اط لوا یل امت هلا ردرلرو -سنم اکا یموق د اع یدر ابط هبا

 عارذ شا یراهصقیدیا « دازیراتوقو یدشعارب یرعنوزواو وایوب

 لب هب هنس كيب د وخ یرارع ید رکج یوب عار ذ زوب یرلنو زاو
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 للغوا هنر بوا وا لاله ریس داتقا هدنسیکبا مرکب مالا رخآ یدآ

 یس كرش درا زونه هک هدنرو ره کا لا هنسر یدلوا هاشد اب (رشدرا )

 ( رادرهش ) هسی لوا هک یدلوا لوتفم هدنلا یبراخ رب یدیا تس یدی

 مظءرو یدیا هور نیعتوربتعم هدنسارا یعوق سرف بواوا كبر مان
 یربشدرا بواک هرکص ید شکه رارزوا ییسهقناط مو ر هلبا رک سع

 یتدءم یدا لک د ندک ولم دال وا نکل یدل وا هاشداب هل رب یدنک و لزق

 مو هت رزوا قلخ كولب رب نکردیک هراکشنوکرب نداواغلاب هیآرب ز ونه

 لاق كا هک رد یک راید وروس بوقاط بیارپ هذغاباو رل,دتنا لتق بودیا
 هنسرپ زیورپ یرسک تاب (تخد ناروب ) ید اناروب نال وا هاشداپ هن رپ

 بودا كنج هللا مورو یدروس تنطاس لز وک بولوا هاشداب یا ترد

 هکلم ربت یدیا ندنراهداز ع زی رپ ( دشینشخ ) یدلوا لاله هرکص

 یرمسکت ش (تخدیمرز | ) ر یدئلوا لتق هرکصادیآرب بویلوا رداق

 یدسایا لوئس هتکلسم ناس>او لدع هعقلخ و یدل وا هاشداب زو رپ

 کالاجو نسح ماقا یک د دلوا ی ھاشداپ تسرد تکل# دوخ ید

 ۱ اد توقا یهدشرز جات کک زارف / هل وش یدنا یزاب رهش ید
 نالت "هدار بارهز رضح نالوا هدننایمو بامان زهوکرب هدب رخندن ان لعل

 نالوا ناسارخ هاو e یدی فا ور هو داو ر رس
 هل ساد وس سالجا هنس هس هاکتخ قیحالعو الم هاشنمش لوا نره خرف

 یداوا ه رابدص یکی اراو ربص ناب رک یساجر هعقر هدکد تا لاڪ رع

 نابیه مد هح رکا هکیدل وا نیکسه قشاع سم هيلو لا a ہون کل

 هکر : اما ردلکد رسم قلوا یباودزا سوغ "هدیهب كن سک ملصو

 “هادو ماد لاعا ود ع هل وا سر مھ رم هننورد مجخز بولوا رند هلکنا

 ناتسش هددوسهعم بش بودا دص ید:هد رد ل وا هللا بد روو رکم

 كشک قشام راکتس لوا «دک دلک لع یودتا هظحالم ناناح لاص و
 غوار مان سر دل نمره خرف ی دلوار ادیآر مع دعط هلا ی ما

 نغیداوا لوتفد كنسانا ی دا بئات دناسارخ ن دنفرط یر دپ بواوا "

 یکم ت دم ی دلبا ك اله قیخد EE ELS و ها

 نارمح هدنراکح هدبا ه اشد ۳ e سر ء اع ۾ دعودرد شل وا یا قلا

 ی دا راو ا ما ۳ دن دالوارمش درا تق اع تواوا



CAND 

 هنر یداراو یلغ وا رکس ن وا لز و رپ و یدیغوب شود وط ليف

 یدیشعا داول ندع ره یزق كم و ررصیق هیورسغو ید رارد هیوریش
 سو هيلع هلا لص م رڪا ل وسر بوديا نایفطو وتعزیو رپ وب هرکص

 هدنمح كلا لاع رخ كالذ ىلع ءاتب ردشل هراپ نواه همان كنب راترمضح

 یرلتاو ۱ندمکنامزقوج ندرت كنا بودیااعد دب نوا نم هراپ یکلم
 هود ناعا هکی دبا وب جد یسد-یعدذ تاصخر كناو یدلوا هتک

 یدلوا مج مدا یرادقم كيب تلا ز وت وا هدننادنز ب ودیا رمو ریکت

 نيل نوعا هظذداع ن هسک ر مان خ رف ناداز هنن ر ز وا كراس وع وو

 بول وا ناد رکور ند زو ر نوعا صوص خر ¥ ل وا ید قا

 ند روغوار, ب ودیا قالطا نس هلجو ید وق هیارا رب یزوس هل راس وب

 مان دنه عاب هدنجما یارس بوحاق زپ و رپ رل دتا مو هن ارس زی و رپ
 راب دروب مسوک هرلاب روز لع ید دا وارلداخ ضع یدلواناهش هد هک ارپ

 راد رغا اکا ناد از رب د ر ونک هخ رف ناداز تو وط لالا یف

 تعب ماعو ص اخ هلج یدتا سالجا یه ورشو یدلبا سبح بوروا
 بوراو را ربخ رفاو هتسارا لزب و رپ هللا هو رش هرکصت دکد تا تعاطاو

 یره كااب نس امدق هکید ردنوکر بخ هزب ور هو رش یالارخآ یدلک

 بولد هل وب مردبا لڌو نس د نب هرزوا كن واو كنس سپ كلبا لتق
 یز و رپ توردنوک ندالوا كن راض» ند رد یودعا لف كزورپ

 كنس یوالا یذاج هنس یب دب كن رک هتعقو وب راید ردلوا بوراو رلتا

 كنبردنکسا جراتیدلوب ع وفو نکی هدد تعاس یسههک یلاص یعثوا

 ندنلتف تت اب زیور نب ( هب و رش ) یدا یس هند یم ةزوب زوقط
 رداد هدنعح كا یدلوا هاشداب یآ نکس هدتاور رو یآ قلا هرکص

 هو ریش * دا هم شش زج دناش رکا * دیاشنار یهاشداب شک ردپ *

 شعب هسا یراشادن رق یدیا ضا مالا رکو بیک ملا فدک تیاغ

 هلا هضم قالخاو بداو نسح ب ولوا رلتکب نوز وم یدک دازآو مس

 بودا ا ږعط نس هلج كرلنا هدکرک دن هی و ریش رلید | فصتء

 نس ارج كنعنصءوس جد SENG هح نکل یدل وا نا وشل هرکص

 یداوامو رع ندتنطاسو كلم اذل هلر-العا هضا رها نوک انوک یدلوب
 ندنشاب یتتطاس جات بواوا راذک تاقوا هلا دا فو هلا كد هحاص رده



WS 

۳۵ 0 9 1 

( ۶۳۰ ) 

 هنف ط ناسارخ مارهب و رایدت | تعبام هزورب بول وا ناد رکو ر ندعارهب

 ها یسدسسد كزب ورپ هدا یدابا الا r هرکص بوما رارف

 قلهاش اب هرکصفدنرارف كمارهب نمره نا (ورسخ زور, )یدلوا لوتق
 لام قوج هتی رکسع مور ندیا دادما هب ودنکو یدل وا رص هیودنک
 یکیازو زوفط ییالقتسا هدکلم لزب ورب یدردنوک هنراتالو بودا لدب

 هئس قرق هدتاور ضعاو هنس کس زوتواوردشلوا هدنسانم|یردنکسا ےرات

 ردلکد شا عج هسیک لات ولام یودتا عج كناو ید روس قلهاش داب

 ھن رزوا لرمصیف زور بولوا ادب تقلا هد مصرف هلکبا هکر دی ور

 هنوخ ندنامیصق ندفرطو یدوق هدنسلا کد نکردیک توکحرکسع

 ید رحاق بودلکو هرلک نیر هن رخ نالف ندندادحاو انآ ب وشود

  رابدشود هلحاس یتیدلوا كز ورپ هلج بولوا سود هراکزور نا راک

 یسهفاط سرفو یدربک هنلا لزیورپ تعشمو تجز یت ناوارف لام لوا
 كم شب نوا كلا هکر لرد بودا هغلابم هدناب یهاجو تنطاس زور وب

 شما زوبزوفطو یرطاقو تآ كی یرکیو یساوط ك یتلاو ی رم
 زرو عاونا لر هک و ا مدآ زویکرا هسک هتسر بوو یدیاراو لیف

 نوجا قهریدصب یرابغو درک بوی ر وب هو ا امس كیبو یدرارروتک

 یدیا راو نودا قسشع یبک یوم لاب هچراب رب هدناو یدیا را ریس وص
 یس هساک رب و یدا راشفا تسد یدا ید ران وا بوت وط هدنلا یتا
 ندنشید ليف و ید را وط ندنکل و دن.کح هننهدکد جا هکر دیا راو

 قجا رلقهراپ لوا یدبا راو یتمراب شب كلا لوا هکیدبا راو لارب هلوز ود
 هدقفدلوا نیت ییدالو تفو بواوا یدلو قح هغ وطر كلا ید ر روط

 یک یکیدلک هاد دلو یدرا رغ ار هنا وص بوروتک یب د.هب لوا

 ید ولوم عااط را مهم تعاس لوا ید رو وم و هب قحا لوا

 هدننوکر ب ره كن هنس هکی دیا راو یسهدننا وخرب مات دب رپ و ید را رب را هیج

 نرش زب ور ولو ید ر وقوا «دنروضح ب ودا عارمخا شقن راک ا

 ناولح نوا كنا بودا ح و زت یرمش a هکر دببحاص ك هینغع

 هروبنم كورمسخ ویو را رد نب ریش رصقاکا هکر دشا انب صقرب هدنبرق
 یسرافو کر را رعاش یتا هکر د دص نوز وار یسهعقو نالوا هللا نرش
 هدنا اک هنامز لوا هکبدغوط لبف «دناسارخ هداتقوو رد را مظ

EK 



( ۱۳۵ ) 

 یدیاراو یرکسعرسرپ ندنسلاها یر ك نمره رایدروپ هل ارکسعمظعرب

 یروفو ن و زوا یعسج بولوا مارهب یمسآ یدیغوب یری ظا هد تعا
 هلاعم هنافاخ ینا نمره یدزردنییوج مارهب هل-فلوا تح یک جاغا
 لام قوح بوزوب نی رکسع كرت بوراو مارمب یدلبا لاسرا نوعا كعا

 بوک هنب ر یسابا یلغوا كناقاخ هدعب یدلبا الیتسا ه رلتبالو هو یدلآ
 غا رفس هناتسکرت همارهب نمره هن هرکص دنا یدلوا هطاصم هلا مارهب

 یودعا لاما هن هاو یدمروک بساتء یتا مارهد نکل یدسابا ها

 یر نالوا هدنناب بوشود هسارهو فرخ ید ندنفرط نره نوګا

 نمر۵ یداوا یجراخ بویج ندنتءاطا ل مرھو یدرودب وا دیودننک
 یرکا جد لرکع لوا نکل ید ردنوک رکسع رادعمر هنن رزوا كنا

 ین هاشبرذآ ینا بولوا یلغوا رب مانزپ ورپ كل نمرهو رایدلوا عبات همارهب

 یس الت ا ه- رلژوروم تالم كءاره؛ بودرشا یفعض كن سای یدیشعا

 هلم اقع یدنک بوکح ليم ۵ رزوک و یدنوط ساب بولک ندفوخ

 بودنا حورخ هن رزوا ل هره سرد نایعا هکر بد یبک یدلوا سااح

 ردشعاس ولح هننن عاس تگ ب واک زبورپ « رکصذ دک دکح ليم هنن راز وکو ملخ

 دیه وب رارعتسا ه د تطاس لغوا ندنسولح ءادعا ل نره رددت رهل

 نامز رادقمر ره ارز ردشعا رو رم نامز ردق یا قلاو هنس چو انوا

 هدنر زوب زوفط كن ردنکسا حرات هکر درا -ثعو ه دهد توروط سوی

 مارهب هدک دتا سولح زب ور هکیدلواوب ىلتف ببسو رد هدنګرات كنرعه و

 مانا ذخا ند زی ور و یدنوط نفرط نمره بودیا تفلاخم اکآ نیب وج
 مارهب یهالارخا یدک بوراو رامان رفاو هدنرلدب و یدشود هنحادوس

 طاس اعر ده ودنک یعا نمره هکیدشود هقوخ زب ور بودنا بلغت

 هلا تعاجر ندسرُف نابعا لصااو هلا هفت مارهد دوخا هرو دا رهب

 مور بوجأق ندلحت لوا زیورپو رایدغوب هللا یشیریک یار, ی نمره بواک
 ( نی وج مار ) هدانئاو یدل واهدنلط دادماو یدراو هتناب كنهاشداب

 ردق هنس یکبا یدلوا رارقرب هرز وا تنطلس تو یدیک جات بوک

 ب ور و زب و رپ یک سه یزد یهاشداب مور هدا | لوا بودا تو رب

 نوک هلی رف لوا ور یدلبا دادما هل ته تم
 یغوچ كنسلاها س رف تبقاع یدلبا لادج و كنج قوچ هللا مارهب



۱ ( ۳4 ) 

 یدلا ورک یی ج او نا-قیح ندلاو مس ن ررب نالوا بارخ نتکلع

 یدباکد نم تراح ارز یدردنوک یرذنم هم بودا ین ند هرم> راحو
 هارقف نسادعامو هنب رلبحاص یرلناقج یبحاص ندنلاوما كند نحو
 تکلع راد-ةمرب ناقاخ یدراو هن رزوا ناقاخ بوکح رکسعو یدرب و

 كتک هل هنکنج هلطایهو هرزوا كغا ج و زت هناورمشون یی فو بور و
 نوا یاععا كزورمف هدد یدلبا حج ییاهرو رل داوا هحل اضم هرزوا

 بود لتق مدا قوجو نهاشدا بوراو یدکح رکسع هنرزوا هل طایه

 هت ندنآ توس هتوا ندب و یدلبا بص: ىلاو ندنفرط هت الو لوا

 بولک نزب یذ نفس هدعب یدابارارف « دمو یدلک بوئود هثیادم
 نرکسعره ناورشون هیلبا عفد ییهشب- ناک هنیرزوا ن هکیدتسا دادما
 ندنع ی هتدحو رلیدراو بوشوذ هنا كنا هلا رکسعرب ن دنس اا ید

 ناجرب ناورشون هدعب یدلوا رارفرب هدنکلم فیس و رلبدراقج بوروس
 دس عیظعرب هدنا بودیا ان یباویالا باب و یدعا رس هی رزوا یم هفناط

 E ه دنننطاس رخاوا یدلبا صف یتاورش كولمو یدیا
 یھ توبا تدالو وب رای دروب فدرمات یتاک را ع مسو هبلع هلن ی یص

 o رم یقرت کو ییکیا ق ره ي نارو

 رهج رزب یرزو یدروس یتاحصاو یمکح بواوا مد | ےک ناورشوت
 _ جمرطسو یک هنهدو هللک نددنه ه دننامز یدیا ندامکح نیطاسا هوا

 هکردراو یتالکقوج ریمآ تحصن عفان هماکحو كولم كناورشون ردشلک
 درس ناسکس زو نکس كنم KNEE ات رتشعلوا رکذ ہدزرلباک قالخا

 14 ناورشوت م لس هنس یبجتزکس اسو هيلع هر الص كن ون دالرمو

 هرکصندتسایاب ناورشون نب ( نمره )ردلدنراثا كلا نادلا ةيءور ىدلوا

 کل اقاخ یسانار دلو! هاشداب یا ترد هنسرب نواه اک > ليم هنب رازوک ات

 بولوا تسر یناداو رورپ لذارا یدژرد ه دارکرت هب ودنک هلغلوا یزد

 هک رووا تساکح یدیا لئام هکک ود ناق یدیا هرزوا ضعب هفارشاو یلاما

 ی دنلوا لتق مدا زوتلا,ك جوا نوا ن دسرف فارشا هلا یرما

 باهم كنساناب ارز یدم هدا E هوك ر هنرزوا نیکد هب هنسنوا

 بوریدلاق شاب راتتشد ندفارطا هرکص نکا یدیاههار هدسان بولق زونه

 جد لو ن افاحو یهاشداب رّرخو هلبا واتا كب كاش یھ اشداب مور



(CED 

 راسو نیدالوا زورمف نالواهدک دنع هکر دوب اب هنفرط یهاشداب هلطایهسد

 لوا یدلیالاسرا یخ وند م رهدیا كنح دوخاب ها قالطا نشارسا سرق

 یادخرس تولک هنس ادم سس هلج هدا ید. ا قالطا نیس هل ج جد

 ردشلوا هاشداب هثسترد زورن 4 سالب ) یدلنا نییعا یشالب ھن طاس

 زورف ن (دابق ) یدلوا توف هدیدب نا-ةط زو دب بود | تک رح لزوگ
 ردشلوا هاش دا ار5 شهلا هدتاو ر رب و ترد قرف هک ڪندا 5

 قعراو هنرزوا یردارو یدراو هناقاح بوح اق ندنشادنرف امدعم دا5 وب

 یدړو دادما ه رک صد دش وسد هنس ترد جد ناقاخ یدتیا دادما نوعا

 سواج هد ضراعم ییدلو شلوا نشادنرف تواک لا رکسع لوا دابق

 ردد لا یدلبا جورخ هنرزوا كنا تشاماح یشادنرف هرکص توا
 بودا روهط لد نەدر ءدام و رلیداوا هذا صم هرکصت دکنح هر رپ

 هرزوا قسلوا كرش هدنحاوزاو لام كن ر رب قاخو یدلبا توبن ءاعدا

 یراباب و اوح یرلانارد یربشادنرفر باب اا هلیررپ سان هلج ارز یدخا مما
 دعلخ یدسا لوب ید كلا هلفلوا للا فیعط دابق ی درد رده دآ

 ناقاخ دای رب دتا هاشداپ یباهاج یسادنرفو علح یا بواک ج وک تاغ

 EE سح ییشادن و ںولکو یدلا دادما ب ءراو هتفرط كر

 كاله هدنرهش یر هدب رعر هدنخ رات یللا زو کس هرکص ید-ا سواح

 ندنفیداوا « رزوا لساکن هدکلم روما بواوا مدآ یار تسس یداوا

 ناولحو ناجوا یدر.شعا روهط ی راخر ندقرط ره دت طاس رخاو |

 لداعلا (ناورش ون )ردندرانا كلا رار صعم هدناتسریطو ناحرحدابارهشو

 هنس نکس قرف هرکصذ دنا روک مارهد ن درجدز ن زورف ن دابق نا
 لالقتسا « دنرما بوب وس ىدا كحوک هدک دک هنخ ادعا یدلوا «اشداپ

 هلا مانا ند دابق ماب نسېمرو ا: انزدلو یا هکید د بو دروتک کد نه قلوب
 مانا داک یرغوط مس هطوا 9 تفت تورو ندا ءدک دننآ و

 یس وق راد رم تکی ز هب زاج یرب ندامز,ل وا ید وال غالا بولک
 توئود لد 9 کیا ل احر ند ڭى انا نم هراص رده دغرول

 رل.دروا نا و كنا بودیا يا و سش 5 م دس كدتک

 فارطاو بودا هحابا نسامد اط درک د نه رلددقان هدا نس لدو

 بودیا ؛لرت یاو وهاو یدردرمق نس هلج بوردنوک رلنامّف د هکا اع

(8) 



62۳۲ 

 ۷ یداوا كل اله 0 دز وتط یللا ز وے دب بو دیا ار ه رژوا ی زرط

 ی دلوا هاش دا هنس ی دن هرکص ن دنس( اب درج دز ن ( نره (

 كوس ن دو نک ك لاو ی دليا ب اھا ندقلخ ب و دا (ظ هب ا اع ر

 دشیدا یدبا یسلاو ناتسعم ہ دنن ا كع رااب هکءدا راو یش ادنرفرب
 یدتا رارق هب هلط ایه ز وربف ه دقدلوا اش دا نحره یدرردزورمش

 ردیسلاها ن اتر اخط نالوا ه دنسارا ن ا ارخ هللا كرت هلط ایهوب

 نوا قم راو هن رزوا كن ردارب بوتشود هته اش داب كرد | زورمفو

 یر ب ولک زورف ئ درب ورکتسع ر ادعم ر ج د لوا ی دتسا |

 توئوط یو دن و یدزو نارکسع بود كنج هللا هر ه ننک وا

 یضقنم هد ر ا سوود د یکلعو ی دابا سح هیادنز

 درج دزب ن (ز ورف)ردشلوا ل وتعم هد هو وب هکر د ی دلوا

 ب ولوا هاش داب هدبس نواه دت اود رب و دی رکی رکا

 لس ینیدلوا هاش داب ادعا ی دا هسع کلدع نح اصو «ربسلا ن نجس

 كل رراکبو یداوا ك اله تاناوسیحو مدآ ق وج بواوا لغو طقب مع

 یدوروق هعطعر اهنا یل ا ردو نوح“ و ن وعج ,بوطان ی وص

 یدر دنوک او یاعت قح هرکص بولوا دنم هنس ید تیفکو لو

 ه:سارا یه اشدآ هلط ایه هلا زورف هدعب یدنالز ک 4ا لا تباع لاعو

 E e اش داپ لوا زورف هکیدلواوت یس ید شود توادعر

 هک دن رز وا یه اشداب هلط اه هلا رک۔ع میظعرب ز وريف سد یدمرب و

 یز ورمف هلا هلبحرب ه دک دتشډارا وثخ ی دراو ی دا راوننخ یمما

 دن بودا دعع قایعو دع هرزواكمع ات ء اسا هر و دنک ی در بوئوط

 رکسع جد هود وب نواک هر هتک دنالو زورق یدلا ق دلطا

 E ي ؟هلحر هن راو تخ یدراو هن ۰ هلط اه بو دنا عج

  یرارکصعرسو یدالواو ی دنک و ل اله یرکسع هاب زو ربف بودا
 ز وی د هعقو وب رلپ دتا سی نس ادع ام و لد یزو رمذ یدنلوا دا

 1 هسک رب ندا مندرا تقواواردشآوب عودو o :هرات ج وا ناسهط

 5 ۱ تبحاصو لذا N او هدنرزوا نا بک یا ط زوربف هک یدیآراو بر

 بوعي ةرچ هللا رکے نع نالوا هد ی دا یا دخرمس ی سا ید هسک یر
4 

er ناكا واک خو یدونج زور ۳ ha 
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( ۳۲۱ ) 

 یدنک یناقاخو یدلیا نوه هغ رزوا ناقاخ ب وب ربا هللا ناچ
 مزح هليا مازا دشا بوروک یل احول یرکسع كرت یدرودلوا ایا

 بو دا بیقل مارب رایدجاق بوغارب ن رالاوماو لاقثا هل-جو رایدلوا
 رکتسع هدعب ی دابا عوحر هته اک اغاغ بودنا مساو لتقف نرفاو قق.

 كنارلکر هکبدتا كنج ردقلواو یدراو هن رزوا ن استسکرت بودیا عج

 یس هل ارکش كرفطوب ما مب راد لوا راذک حارخ بودا لو نتبدوبع

 هام ی هبارهف بودا عقر ییارخ هنس چوا ن دنسااعر یبالو نوح |

 لیدج هک روناوا تداکح هدناب تعا” كنا جدر و یدلبا قدصت لام

 شاو ور, بوذیا روہط لبف یظعرب هدنا یدراو هناتس دنه بولوا
 دنه هد اموب ی دلبا لستق یف لوا هنشابزکل اب بو راو مارب ی دیا

 یدلبا تافتلاو مارکا بودروتک هان یمارهب هدقدلوا یمولعم كنهاشداب

 یدکحرکسع هن رزوا بو دنا ر ا ی هاش د 3 لوا ه دعد

 رکسع یکیا یدلوا كلانع بوسشو د هسارهو فوخ میظع ن دنا هاشداپ
 هن ررزوا كرانا بودا ی احا رک-سع رادقمر مارهب « داراق داوا لباقم

 بول ود یدلیف ریسا نس هنو لنت نس هجن بوزوپ و یدلبا موعخ
 نارکعو لسادو موز همارهب یییرقدنه هاشدان ه دنر لک دلک هرات الو

 هدیالو م اره ه دعب ی دابا كيلع ی دنه ضرا نالوا ه دنسارا كرلناو

 مارهب هرکص یدرولک هب و د: کک یرلح ارخ كتکلع لواو یداک

 مور یدابا لاسرا هالو مور هلارکسع كد قرق یی یسو یشادنرف

 هدنح راترب قرتز و د هرکص ی دن د ورک ب واوا مص هلکنا یهاشداب

 یرانا رلپ در اقیچ ر ون اج یر وس رب ب وقیچ هر اکش ن وکر ب مارهب
 یدل وا دی دان بوش ود هغاطد و نک راوف بوت اق هنکوا

 تعگو قو ذ لوغشم ۸ اع قلخو ترشعو شبع رازاب زور یت اعز

 ی در ولوا مهر دز و یع ازفزا كب كب « دنوک كي رطم رب راب ہا
 هب رطمو برطم ك يکيا نوا ن دن اتس دنه مارهب هکرار دیا لق .

 یرالسا هدعرف ر اب د كرانا ال ا یدرارید یروا هرانا هک یدنر وتک

 هنس نکس ن وا هرکص ن د: ایان و وک م ارهب نب (ڊرج دز )ر دقاب

 كنس الب « دنراصوصخ ادعا عقو دالب ربحت ی داوا «اشداپ یآ تردو



CN) 
 جرات لها شعب ردثلوا لاله بود او هدد نوا زود ردشعلوا

 هرکص ن دنسابابهک رار دیارکذ یروپ اش نب مارهب لوا ند#ادرجدزب
 (روک مارهب ) ةلوا شلوا ما درج دزب ییغوایع هدعب بولوا هاشداپ هنسرب

 چوا شا« دتاورر و تر د یمرکب هرکص ن د:ساناب مئالا درحدزب نا

 قنروطا بحاص یهاشداب هربح یس ااب یا امدقم رد-ثاوا هاشداب هنس

 توئاوا تسرت ہ دنا كلا یدیسشعا ل اسرا هسقلا ی ما ی ناممت

 یدنرکوا بدا لزوک و یدب و ناولهبو سراف هب" نع لاک هنرکو ابدا

 هل-فلوا رفتم ةع ل اک ن دنا س ان بولق « دق دلوا ل اله درج دزب

 مارهب ه درب رلیدتا تع زع هر زواكممیاهاشد اب ی تو ن دندالوا

 هتسس هقناط سرف ز دتشعاف نرایوخ كرلنا ب واوا تبرت ه دن اراب رع

 ۵ هک زب مان یرسکن دندالوا رمش درا بود نحر ولا هغلوا هاشدان

 ندردنم لغواو ندا دددلوا لصاو همارهب رخ وب رلردتنا هاشداب

 رآه قوح 0 دانا ترع لا سرد نوګا ص وصح و یدلا دادا

 هکیدلیق رارق هشززوا كلا یرازو-س كایذرط ءرکص ندکداک بوراو
 هسر ولا ےک ره هب وق هنس ہرا كن ال - سزا شمیچا یکیا یتنطاس جات
 توا رص وزلب مارب یدابا اا ١ہ دقدتلوا فیاکت هنا ہک هوا ها شد اب

 ندنغالوق كنالسرا روا جد هلالاروا ندنغالوق كنالسرارب هل ایارب

 ل اح رد یدلیا لق ید نسکیا هروا هروا هنر ر نرل شا ب وتوط

 بویک یجانورلید-ءا تەب سان هلسج هدعب بودیا ثعب یرسکادتا
 د نکل یدبا مدآ رب دعو لد اع تا یدلوا رارقرب ه دننطاس تخم

 وام هيلع ء ان یدلوا لفاغ ن دکلم لاوحا هلغلوا لئام تباع هر اکشو

 هلا مدآ یرادقم كي زویکیا كر ناق اخرلیدتا حط هلو كنا فارطا

 ن دنرر دا سف هدق دلوا لصاو همارمب مخوب یدوروب هن رزوا

 بوقیح یرغوط هئفرط هتم راو نایرذا هللا م دار دق روج وا

 الصا هدة دحق نداق ا كنا قلخ یدقارب ییاسرت ی ادنرق هنر

 ناق اخ رلبدر دنوکربخ نوا ناسعتسا هنفرط ن اق اخ پویا ٥ اتا
 قد رضاح هکنج بولک بضغ هبت رم لاک هيو دنک هدکدتشا یصوصخو
 یور ادو یدلوا لوغشم هتحارو قود ید ب ویسود ده دیق

 نانلوب هدنناب هدقدلوا رادربخ راد مارهب ندنرثات هلاقاخ عامد كرب وه

۱ 3 
۲ ۱ 
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(CEND 

 م هدوا یر ررض یرلک د بودیاربم#" یعضاوم یراک دنیا بارخو
 هدنکلهروباش كدلبا راصتخ ار نک ردنوزوا هص وب یدلوا 2 هرزوا

EEEتدعو یرع تدم یدلوا د ص ه 2 نھ ةا دا ش 8 ۰ بولوارع  

 نادم هد دمرد هدد شع ز وبتلال ر دنیا مم رادیت وع ر دو یئطاس

 رش وش ناور داشور ابئاو ی ادم ناوبا ه دتاوررو ینراع ددح كناو

 ریشدرآ ردن رانا كنار رهش هڪ هددنهو نا و اش هروححو

 هل و : كحوک یلبغوا كروباشردر کوک یول ردیش ادنرق رب ۱ كرواش

 ىت ەدەب بواوا ہ اش داب ه:تس یکا ی هب ان ندنفرط كناشدرا ىع

 ید قنطاس بویلوا ی د الوا ءاش د اب ریش دراوب ی دليا مج ۳

 رش دراوب هکر د ید ی ؟ لر غارکذ یارلضءب هغلوا هیانلا هجو ىلع

 رس یدروس تطاس ردق هنس ترد هڪاوا 2 هدزوةط شع : زوسلا

 یآ ترد هنس شب ف اثکالا یذرواش ن (رواش) رد وغ ر
 یدیا لئام هر اکش تباق بولوا مدآ همسلا نسح ر دل وا هاش د اب
 هدنعا رداح ه دره اک دص هددر دن 8 زوتلا كن رد كسا جرات

 یداوا ل اله هداتلاو یدلعب رداح تبوسار اکزود یاقر نرو وت وا

 یرلعسا كرانوب یدا راو مدآ یا هدشان نروخو نی ورشه دنرصع كلا

 فلا ناورش ناتک هدنقجرلناو روئلوا رکذ قوح هد ه واهب راعشا

 نوا هرکص ن دنش ادنرف فاتک الآ یذروباش نب ( مارهب) ردش#لوا

 کا هلغلوا ن امرکحلاو « دنتفو یش ادنرق ی داوا هاشداب هنسر

 هل هل وا لد اغ ن دتکلم ل اوحاو كمهنم هت اذلر رد هاسشل اه ک

 ناسفط زوالا یک الهرلب دانا لتف توروا قرار بواوا اد روز لوابرپ

 هنربق ه>واردشلوا هفنا فتح بولوا هرمسلا نسح هکر بد یک رد ا

 رواوا زب هک رد زشاب انیق ی دلبا تیصو هرز وا قهزاب یت اکو
 ع دقت ینا لس ین وا دع كع درب و زرب مک هعض وهو و

 نداد ر کک رخات هلا ییاتسو دكب# رو

 نوعا رلکح هلک ہرکک ن درء دنک یا بولا ی رییصل

 نرولاش یس ابا ه داور ضرر وباش نب مارهب ن (درجدزب ) ك دلبا لر
 هاش داب یآ شب دسر ی رک هرکص ندنع دوخ ا ن دنس اباب ردروپاش

 بیقلتوید مئا هلغلوا مدا ل افسو ظلخ ظفو لهاحو ملاظ تیاغبولوا



CREA) 

  روآشرل,دلوا ق حلم اکا ید یس اار ۶ یدرو هر زوا لرو اش

 e نع“ د هدندودح یالو بو دنا عج نیرکس دنع جد

 بورڈ نیر ك كتا سونایال ید 4 ورک بواوا مزرعه رواش هدقدل وا

 هلص رواش یدشو د هنب درا كر « دا بی رخ نتیالوو لر « دارا
 دنس هع> سونایللهداتنا وب یدتاهدع اسم سونا ال نکا یداوا بلاط

 ۍس هفناط مور یداوا ل اله بودبا تب اصا قوارب هنکرو نکرروتوا

 ترعح ند: ڪڪو داک شرآ هل وب هذ رلش اب هدنس روا كندبالو ند

 ا هک داراو قو رطب كوبر ن دمور هقراسطد راب د شود هیارطضاو

 ٠ تولبرد هتشاب كلا قلخ یدنا هدنس همدقم دی لوا بواوا سولا وپ

 بویعود ندتن ارے قیرط)لوارلبدت ااحر نسهلوا هاشداب هنرارزوا

 تواوا باتصرف هعفدوت یدیشهرتسوک عانا هس ونایلل ناه

 رانا بولد مد دا لوبد یرک اجرو زکه سرو د هز د یکسارکا هعلخ

 هخاصاادعد هلبارویاش بواوا هاشد | , هرانا سواایتو سراب دابا لو

 ت٫ اکح هبب رق هصق ر NE هر پایش كمور یدنو د هالو

 ی دلک ت واوا لبد نوا سس ینالومورر وپ اش هکر دشهاوا

 . یدلوا سلح لخاد هليا بیرقترب خد لوا بوشاتص هنتفایض نوک و درب
 بو راقرجهدراتیءجیلاع هلو یداراو یراریوصت كرلهاشداب هلج هدرازا
  هنروص ه دودلوا نایمرد كولعر واصت ید هغ-ساګ لوا یدراراه

 ` كبو ردرفص شارپ .رلا س ونال ںولواذخا راب دل یروب اش قرهقاب

 ھی ب واکو یدکح رکسع هش الو ےک ٍع نولآ ل هاب و یدی وف هنا

 لوا سرف ن اعا یدلوا لصاو هروت اش ٠ هن دم لر هردا برګ ها تنالاو

 0 ی دلبا هرص اح وتوو س ون ءللیدبا راسشعا نصعت هپ هعاق

 ,قلرغ بواوا شوخرمس یزنک ارلب دعا راب دی بواوا یرلما رب كناراصا

 هدنراذدلوا ناب تروص هلج یجدیرلیه"+:روباشرا,دلوا نارکباوخ

 . هکیدتنا رها بویلیوس هلبا جوک هنبرارم سا سرف نالوا هدلحم لوا روپاش
 هدن رزوا سد رلب دا هلبوارا هک ود هنب رزوا بوروتک تیز مولط جاقرب
 +رهولق بواوا صالخروباش هدک دا بسک تعالع ندغاب یرد نالوا

 ۱ نامه بو دنا بانا م دا ر ادقمرپ ند رکسع نانو ه دناو کو

 ۲ :یدلبد رسا هژبارلش ر طب دهن یسون ایل بوزولو یدانا نوع هه وا



) ۱۳۷ ( 

 مّظع هراکشو دیصو ترطو وا ٠ دالناوا یدروس تگ اف قم ید نوا

 هدراکش نوکر, هرکص یدلبا ن اب رط ےظء للخ هکام روما بودا ليم

 هلرلتوش بو دیشا مارهد یدرارشونوا وشراق هنب رپ ر شوعس یکیا نا

 مرولج ندب وه ی هد اب هدک دید یدرورب-خ هزز تولوا مدار رواج م

 بارخ تکل# ان نوا هلا وها كما رهب ندنناسل لزلنا بود

 تولک هادا همارهب سد رد روه ثم هکر تابا دارا لث درب رعْثم نغب داوا

 یکلم مرجالف یدلبا تبغر ه و رک تکلع نیبآو تغارف ندس وهواوه

 ے رات یداوا نادنخو داش هدننامز قاخ هلجو ناداباو روم هبت رخ لاک

 ی مارهد نی( مارهب) یدلوا تو هدر ناسکس زود كنردنکسا

 عرات ردو یراکدد هاشنشاش ی داوا هاشداب یآ تردو هنس نزد مارهب

 ن مارد نی (یسر) یدلوا توف هدنشب ناسکسس زویش» كن ردنکسا

 هاشداب هنس زوعط هرکصن دنشادنرف رمشدرا نب روباش نب نحره نی مارهب

 شرات ( نمره ) ی دلو ع وکو « دنرد ناسعط زویشب یتو» بولوا

 هدک دلوا رد هدحوا زوتلا توم بولوا هاشدا_ هنس زوتط ه رکصف دنسابا

 دقع جات نوعا داو یهدنجر كلا هلغلوا لماح یتروع نکل یدلاق یدلو

 فاکالاوذ رل.دوق (روباش) یا كنا یدروّعط نالغوارپ هرکص رل دعا

 جزا یدابا روہظ تاق رانا قوح « دنا هدنکاکجوک ر دوب یرلکدد

 هدفدروصود ردن یلیصایدتشیا نش هناعس كّءاخ نوک وا نکا هدنشاب شد

 دنا سا ن دماحز توهج نک هر ور ڪڪ نالوا «دنرزوا هل جد

 یر هک یدلبا سما ود نوسلوا اب ید یرکرب رلب دتا مالعا نرلک دعا

 یدلوا مفدماحز بودیاهلوا سد هوا صوص# هرلناق.چ یر هرلترک هرهش
 حط ه-سراف الم برع هدم سابص تو رد بھا میظع ندو قاخ

 سراذ داو ندنرکسع هدکذوس روناشراردتا بار ل قوح بوح ا

 بودبا لت-ف نغ ودلو و ی دراو هبرع رابد ودا با کال
 یدلد یاتکالاوذ ه ودنک نوګا كلا یدابا ع زت نر لفت کک

 مورو ی دانا زسرو-اب یرالوص ب وړ داو ط یراوی-ق نالوا هدناو
 نسون ایلم هرکص یدلارلتالو قوح تودنارارفس تاعفدلا ید هتیرزوا

 یدنود ندشد یت اصن یدیاط هک بولوا هاش داب هدمور هسوکرب مان

 بو دبا عج Es مظعرو یدقا یر لدتا بو دا تارخ یزاسکو



 مر
 لا کا لا ر بدت نحو رلیدتنا تیعبت اکارلنلک هرکص هکیدنا بتر

 بودا دهع لو یرواش ییغوا رد. سأبار كنهرمساوا 4-ج یدلوا كلام

 قوج قاعتم هکلاع طیضو تبسایس روما هدنحا هکیدعا رب رحت همان دهعرب
 یا نواو هتم ترد نوا یئطاس تدم نالوا روهشم ردشعلوا رکذ داوف

 نالوا هدنخ راوتلا ماطن كنب واض رارید رد هنس قرف راضءب رداوا
 هرکصندشلالقتما تدم هل :لوا مه قیفوت یا تالوف یکا نایتمر

 هبارزوولولم ند ریش دراو هلا یراتعا قلوایتدم ع وچ تدم یینکیاو
 زاوهاو ن امرک مشاوک و دانا زورف ردڈ عا رودص دمهح تالک قوح عقاب

 توف هدنسیدب یرکب زوشب لردنکسا بلغ ردندرانا كلا دزو ناتسزوخو

 ۱۰ 12 وا اشرد هاش روب صا مشدرا نب (روباش) یدلوا
 ىدا I ر بحاصو مزاحو هروصلا ليج ردسثلوا هاشدأب هنس

 شد كلاجد رواش یدلنا تو ءاعدا بودا روهط قددنز قم هدننامز

 هنسرپ نوا ندنسولج یدلبا تدوع هيس وج هنب ه رکص بودیا لوبد
 كنور ید هرکصندنا یدلا نصا ندنلا كمور بوکح رکسع « دلرو رح

 3 سوامدرغ یهاشداب مور ه دعا ىدا رلرهش قو> ودر دین توشد هن رزوا

 ی دتک هنسیالو وریک هلکعا راهطا تعاطا تروص بودا عنصت اکا

 یس هعظع تبانع هکمردتا هجر هب یسراذو ییهفساق ا كروباشوب و

ز كوب زاس یراکدید دوع هکر د ا راو
 "یوم ردشعاوا دالا هدنام

 دردج ب رهش روبات یدلو عوقو هدنزوفط یللا زوشب لردنکسا هلغ

 یدیسش۶ا بی رردنکسا ه دعب ان ثرومهط ادعا یتا ارز یدلبا ربتو

 كلان اتسزوخ و رواش دنج نیورقو ناسارخو رواش "هروک هدسرافو

 وا هثح یریارد-ثلوا هاشداب یا یلاو لیرب رواش ن( نمره) ردندنراثا

 یوم ردوا بیقلت ود لطدلا نمره نوجحما یعاعم یدبا مدآ ولتوقو
 نمره ات ( مارهب ) ردندنرانآ كنا مار رد هدنشعا زویشب ردنکسا هبلغ

 3 یدنک هلو كن رارد هدسایس نسح یداوا هاشداب ر یا ج وا هنس چ وا

 جا هلج یدرمسوک نتروص لود شد بودا ت ارادم هسدز یامو

 : ,SL یدصا هتسوق هعلدویدزوب ددرد بودا ذخا ےل ا یراصذاو

 . ۰ند هبوام ه درب یربش ن دنیچ یدلیا لتق هل اب هسا راو هب وامر دقه

 . مارهب ی ( مارهب )رد هدئدرد شعلا روش كندلغ یتوم یدلاق 0
 و



۹ 

 و هد-فد)وا عاطم هلاوحا تند و یدلا لاو ندئلصاو توعد ۷

4 ( 6۰ ) 

 ضد رکا ردشلوا ۸ اس ۰ نرگس ن وا زویح > وا اج یرلن دم کیه قناط یا

Oزویحوا هسرو ]وا دتلادهو کوب  
 ناضحا هلبا هاکشع لئاسم یر رب فاو وام وب و رواوا هس کاک
 را دبا هرزوا يعس تاغ ه- ا قلخ هدنربءامز تالد ییع اش ید راردا

 هرلنا هکرد هدنرارک ذ ىس هقبط یی درد كسرف لولە ( هلک یعدرد)

 هنر رهو رد جد هرس اکاو رد هی اساس هلا تبسث هناساس یرادج
 نادم یرلکاا راد ت ولوا هسوگ رفن یکیازوت وا رون وا قالطا یرسک

 زوتوا كر E هاد قرف زوب رکس كب شب ردفارعلا

 زوم -ثا هک رد E ر زوترد یرلکلم تدم رد رلثلوا ضرعنم هدنسکیآ

 زوعءطند رص تم تیالویراروهظید هد ۱ اور صعب و رد هنسرب ییرگب

 تواوا هدنرو ېه هنس یکبا نوا زویشب E | ةملعو یدب قرد زو

 رواوا شلوا هنس یکا ییرکب زوترد ن هی وبن تره هليا ریش درا مایق
 یساناو ردناساس نالوا نایوج بودا ضارعا نداد یردب ( ریش درا)

 لاو «درزوا سراف ندن-هرط ناودرا كاو ارز ردگباب یدح ندنفرط

 رول نهو ردب وذم اکا یرهش كاب نالوا هدنسارا نامرک و سراف یدبا

 یا بوروک اورر هدنفح ناساس كياب يدیشلوا یایوج كکبابو ناساس

 ی ر

 هدفدلوا تک بوش یدلبا دلو رمثدرا ندزف لوا یدر و اساس

 نکا یدلبا لصح برن هبت رم ل اک لر هدیک بوراو هتمدخ كناودرا

 یدراو هسراف بو>أق دلک ۱ لا تا نا یسدرب ندنراهیر راج تاودرا

 كنج هل رانار بش درا یدعا لارا مدآ رادءمر نوا ذخا یا ناودرا

 عج م دا رفاو ر هنشاب دفا طظ سو دارکا ه دعب یدلوا رّفطم بودا

 ندغارطایداراشاوا رار ب ندب :رلاظ کلم فئاوط قاخ تقولواو یدلبا

 یدلوا اد رکسع رفاو ید اشراف بولک ن دیشا یب روم ظ رس درا
 تاع هرکصا دنلارج یش تاعقو هدنرلش بو-رول هنرزوا ناودرا رش درا

 هو یدلىا لتق یناودرا « دنک وا یرهش یر تودنا هلع مش درا

 بود تعاطا هودنکن دفناوطلونءویدارا جوزتنیرقو یدلوا یلوتسم

 ییرلناما ید هرکصن دکنجو یدابا علخ یتدیا تفلاختو اقنا یریو حارخ

 موسرو نیناوفقوج بواوا مدآ ر کلا لیوطو مزاحو عین یدردا لوبق

) ۰: ( 



۲۶۱ ) 

 یدشادادرتسا نازو لاوءا یی دلا لر دنکسا و ی داءارفس دن رزوامور بواوا

 يربمغی ابر ؟زرل اپ هکر ید ییک یدتنا لدق مدآ قوت و دم هفناط شرف و

 هنس لا یادم یدلا یا۶2 ناو ندلیارساوشرواشو ردرلذع التقهدننامز كلوت

 یتدع مارهب نب ( شالب )؛ردهنسرب نوا یتدم روباش نب (مارهب) ردوا

 شالب ن( یسر) ردهنس قلانوا یادم شاللب ن, ( نمره) رد هتسرنوا

 سالبنب نره ن (زءرف)یدلوا هاشدا هتس ترد نوا هرعصتدنشادن رو

 زورق ن ( شال: ) یدلوا ه اشداب هنس ید نوا هرکصا دنس هحوع

 | هرکصندنردپ شالبن (ورسخ)یدلوا هاشداب هنس ېک انوا هرکصت دتساباد

 هدرا یشادنرف زورمف ن شال: نب ( ناشالب )یدلوا هاسداب هنس 0

 م چوا هرکصذدنردب ناشالب نب (ناودرا) یدلوا هاشداب هنس یکیا ییرکب

 ما ا هناکشا ذقرف یدلوا لوتقم هدنکنج هیناغشا تولوا هاشداپ هتس
 ۱ نزسرف رنو رد هدنرکد هناغشا هقرف (فرحیمکیا) . ردشلوا
 ۰ لو قارع یرلکلم راد رز وپ هک رفن یف تواوا ن دنا سواک
 .هدشد قرف زوب نکس كب شب بودن روهظ هدیکنا ناسفط زوتلا ك

 یرلاد2ا ردشذوا هنس چ وا یللا زوب یراّتطاس تدم رد رلثلوا ضرفت»

 9 لاص اسا یرانا بودا ج ورخ هخرزوا هناکشارد عشا نب ( ناودرا)

 ا هلا فثاوط كولم یدبا م دآ ر دمو میجس یدلآ ندنرالا نی رلکلعو یدلبا

 دادماو تودنا رکذ م دقم ن درلعسا ود نک E وداد هع دد

 ردشمروس تنطاس هنسجوا یر کب یدلبا هدهاعم هرزوا كمر و دسآ دتسا

 :(شالب ) یدلوا هاشداب هتسزوهط نوا رک صن دنشادنرد عشا نب )و راف

 كنا یا ترضح یداوآ ه اشداب هنس یکیا نوا EEE ٥ عشا ی

 هرکصتدنسااب زر د رکا اک وب شالب ن (زردوک )ر دنع | دلو ه دنرصع

 نالا ماقتا کمالسلا هلع ىح ندلمارساونب یداوا هاشداب هنس زوتوا

 ردشم روس تنطاس هنس رک: ه رکصت دنا زردوک نی (یسر) ردوب

 ۱۳ نردوک ۳ ی( ےس ) یدلوا هاشداب هنس نوا یسرت نب (زردوک )
 ۱۲ :هنززوا سراف مور هدننامز كنو یدلوا هاشداپ هنسرب نوا هرکصد دنشادنرف

 یدرافیح ندننکلع بوروس مور بو ۲آ دادما ندقناوط كولم یسرت یدلک

 هرکصتدنساباب رد را كوام زر دوکن ب یسر نب یسر ن, (ناودرا)

 وو رد شالوا لوتعم ه دنکنج ناکب ارش درا یدلوا هاش داپ هنسر زوئوا



 + "_قب

۱ 

 نشا بودا مو هنرزوا قاخ كولبر ندنعابتا كلاراد هرکصخدنناب رح

 نکا رلید ر وت وک هردنکسا هلیس هظحالم قم ردشان تمدخرو رلددسک

 یدلبا لاقتا هردنکسا اراد كالم سد یدلبا لتق 4اب یرانا ردنکسا

 یراددع سد رارد ادع ند هقبط و یردنکسا نیخ ر وم ضعب هيلع ءا

 بویعا لاخ دا هپ هقبط وب یردنکسا نیخ روم نکا اما ر ول وا یکیا نوا
 زا تولوا هنس ترد نوا یدء كناراد رد راذلوا بهاذ هت لوا زوقط

 ( هلک یعجوا ) یدلوا ماع هدنو هنا يک ٌهعبط ردشعا ان ن رهش

 یودتا بیر كردنکسا رانا هکر دهدنرکذ یسهقبط یکچوا كسرف وام

 هدک دتا مات نشیا كناراد ردنکسا هکر دشلوا هلب و یلصا ردقناوطلوام

 هاشدان نالوا ه دندب ال و سرو بوردلوک رخ هب وطسرا نالوا یداتدا

 ربخ اکا وطسرا یدلبا مالعتسا نفیدلوا هل یر هدنصوصخ كز هداز
 هلا هاشداب لعتسء بور و تیالو رر هن ر ره هدارمش لوا هکندردن وک

 تغ ارف ن دنس بوشود هن رکف طب ر و طبض نی رلتکلم ودنک رلنا سد

 میسقت هدننب كرانا تکاع بودیا لع هی یًروب ردنکسا مرجالف رردیا

 هنسهقرفرو هناکشا هنس هقرذر رد هقرف کا فئاوط ولو یدلبا

 لردنکسا نیخروم ضعب كدلبا رکذ هدفرح يکنا یرانا زب ارد هیئاقا

 یبیور شعطبا کودتا هاشداب هنرزوا سرافضعب و قارعو ناسارخ
 رد راشعاص هقرذ ج وا یرلنوب بودا را تعا هلو: م ةة رفرب 5

 تولوارقت کا نوا رنو رد هدنرکذ هناکشا هفرف (فرح یکلوا)

 یراتصارفناو ۰6۲۷ هنس ی رروهظ ءادتا قارع نادم یراکام راد
 باراد نا راد ن (كشا) رد ۱1۵ هنس یراکلم تدم 07۹۲ هنس

 تدم كردنکسا یدا « دنرهش یر بوو كحوک هدقدنلوا لتف یسااب

 یودتا هاشداب هنکلم ناسارخ كردنکسا ه دعب بودنا افتخا ه دنیایح

 فناوطكوام راسو بودیالتفیناو یدلبا جورخ هنب رزوا ور شعطبا
 توروس ندکل.# لوا نس هنئاط مور بودیا ق اقا هليا یهاشداب رزخو
 یرلعسا ودنکییعساو بودا ع رکتو ےظدت اکا فّناوط ل وامو رلب دراقیج
 یدزلوا هدّنیاط یش هداز ندرلنآ جد لوا یدررردا ع دقن هش رزوا

 یرکب هداوررپ و یدب قدم كشان ( كشا) ردشلوا هنس یف نوا یتدم

 هاشداب هرکصادتردارب رد رکا یبلا راد نب شا ن (روباش ) ردشلوا هنس



( ۲۲ ) 
 ذشر هبثره غلاب نہ4 نب باراد یردارب و یلغوا ب ولوا خلاب هیهنس یکیا
 هب اراد نیدنسم ب ودا ل زع ندّتنطاس یسفن یاه ه دودا وا مغو

 تیاور هب رغ ةة صقر هدنرحا كب ار اد نیخر وم ضعي یداسا ملسا

 قاقسالاب بوروک نفیدلوا تاکرا هدقد روغ وط ینا یامه هکر دراشعا
 بوراص هیشرب یناراد هلکعتود هسارهو مب ورد رولا ندعلا باتو 9

 هدنلبچ هدک د وب یدلبا هب ر بواوب یاب رب یاو یدقار هغاعرارب

 رکسع هنرزوا مور یابه یدلک هر وہظ تعاصسو تعاهش راثآ نالوا

 یدرمسوک ر زمهق وحهد هب را نیحویدازا بوراو ید باراد هدکد ردن وک

 روهشءو موله یر امو فقاوم كنا هدنمارا رکسع یاسور هلج هک هلب وش

 بحال یمهرابدتا تناکح و لهن هیامش هدنراکدلک ب ونود تح یدل وا

 هدکد ر وک پودر ونک هن روضحو یدلوا قاتشم هکم ر وک ینا بودا

 نیس و لصا ید-اغا هنا لغ یسهقالع نوخ و هاب رض يح نابرمش

 ید ریو نربخ كدایص نالیف هیر ییودنکلوا باراد هدکدتا لاوس

 لیغوا ودنکح یامه هدنرلقدلوا راد ربخندنیفک بودر ونک یدایص
 یدیخاوا نابهست ید هشبا یودلشیا امددقم و یدلی الی یتئیدل وا
 ید قلوا باراد و یدتلف ملسد کا ینطاس بولا ییاراد ا

 یحاص تسایس نسحو تعاجش نمهب نب (باراد )ردعالم هپ هصقوب
 ین زف كس وقلبف یهاشداپ نانوب بارادوب هکر ونلوا تیاکح یدیا هسیک
 هنن رد ورک بودا فاکتسا ند: دقو ی غا ل رو هدک دا فافز

 هدقد راو هنمانا یدیشلاق هک نداراد دشک لوا زق نکلیدلبا لارا

 : مک ندقلخ یصوصخوب سوتایفنکل ید رغ وطیردنکسابولوا ماقققو

 یراک تیذاعو یداباتعاشاو نالعاهرزواقاواكن دنک دلو تودنااتخاو

 بوا واید لیغوا یرغر ماناراد كبارادروئلوارکد هدنیش یی دلواروه+ هی

 درجلا راد ردشل وا هنس کیا نوا تدم كياراد یدیا ید-مع یل و

 ید رکاش طارقس ندامک> ب وا وا ندنراث | كنایاوت نالوا بوسناکاو
 مواظ رد رفصا یقل باراد نب ( اراد ) ردشملک هدننامز كلا نوط الفا

 ید را شع ابا ند ودنک ماوعو صاوخ هلغل وا مدآ رومتمو موشغو

 رابدحا ضب رګ هنکنح كناراد بوردوک ربخ هنف رط ردنکسا یساماو

 هریشک تورح هدنراش بولک هنر ز وا كناراد هلا رکسع رشا ردنکسا سد

 O FT TE اخ

  ۳نا



END 

 كسر نوحا یاعتا رادنفسا یساابو یدلا ب و داز وا لا هکلاع هلج

 ناسحاو مارکا هل ارسا قب نایعا هدعب یدلیا لاصیتسا نیداف>او دالوا
 كانضخ نم هلیایرلعا عانتماواباندم ر و یدتسایاروت ندرلنا بوسا

 ید لوا یدلباطیلست هنرزوالیارسانب اغوا لرصن تخ بول وا
 یرلشدا یک ودعا ل رصد تګ یسااب بو راو هماش هللا رکسع مظعرب

 ریپ لاناد یدیشلوا غاب هک زوب ارسا دادع یدلشیا هلییارمساونب

 كسدقلا تیوب یدبا هدنګا رسا لوا بول وا یص تق واوا ید
 زون دم٥ قاق وج نکل ردب رل زوس كنيخ روم مالک و ردفلبارخ یصکیآ

iTهلا رسا و دن نحهب هک ردوب نالوا بروا  iتع بودا مار  

 بسارما ن بساماج هن ر بودا لرع نداالو لباب ىلع وا لرصن

 ءایدنا ییسانا كش ر وک یدلبا بصا ی هاو مان شروک ندنس هلببق

 ۳ 2 هک ا صا 6او هر د هک رک كل ر هال

 هنر رز وا هس را ردا د ارح ی < ندن راجا بوت هس دعما تدب وریک

 دماش ینا شروک هلبا یر ھعسا لاد لت ارساونب س هلی لاو
 كابخ ر وم نيقفحم نکا مالکوب یدلبا بصن یلاو هنرز وا لیئارساوتو
 ید ك لغوا كالسلا هيلع ن ايس ىت ر وع كنمهبو ردیهالک

 نا ك رق یمک یدبا راو ی زفرب مان یاهو لغوا رب مان ناساس بواوا

 ج و زن هرزوا ی ر هلط اب تەي یش یدنک ی زق لوا ن«6!رارید ردناج
 دن دلوا درع هيلو كنشادنرق زق ناساس یذسایق دمع هلو یاو یدلبا

 ردشلوا هنس کا نوا زو ینطلس كنممب یدابا كرتییاند بولوا ردکتء

 تش ( یامه) رد راش هک هدشنامز كلا ساطارغ و بیط طار 8 ندا
 هکید روغ وط یاراد هرکصادنک اله لاحمب ید 1 ندنسایاب نههب

 هاشداب هلعاوا نوتاخرب هر دمو هلة اع یاهو یدا یسادنرف ه یبغوا مه

 توراو هرّعطصا ها ناساس یردارب یدتانا تکرح لز وک ه دقداوا

 یسودنک بودیا ادب ن ویقراد-ةمر ید ول لا ند:و جات یاد وس

 هطیرو طبص بواوا رارقر هدنتنطاس تك هسا یامشیدردبا قانا وج

 رلید)وب رفظ هند بو ر دنوک رکسع هکنح هلا مور یدل وا لوغشء

 لاوحا هدننامز ید ر و ما ظذ یک یک رک هنتکلم بودا عف د ییادعا

 ز و وا هدتاور زو یدب نوا یینطاس تدم یدلو ماظن هح ماع كلم



ED, 
 ورک ب ودا قال-طا ا یت ءارساو ید-انا بص) یب هسیآ رب

 هدر ور هنس ز ولا ندننطاس ءادتا و یدلیق لاس را هس دقلا تیب |
 یدللا توعد هتینع وح قحاخ بوح ا روهظ مکحتشدارز 5

 بودا تعاطاو قیدسصت هرکص یدلبا فق وت هدتعاطا اکا هدنس ادعا

 یدنا یذیا ك رب رع ترضح هدنلصا تشدارز و ید رک هند كنا

 التيم هماذج ندنراا كنا یدسانا اعدد اکا ت ودیا تفلاخم هر رع هرکص

 ۍسوګ یراکدید دنز هدناو یدشود هشالو ق رمش بوراو هرکص بواوا
 هدنسرد رغصرب یدلحره بول وا دلج کیا نوا یدلبا فذ صا ییانک

 هدقدلوا لخاد هتد كلا بساتشک یدرروئوک ینازوبرب شرب ره تولوا

 رلبدلوا یسوح لا بودا تعاطا رانا یدتا توعد جد نملخ تکلع

 ییاتک دنز ا راک طظ صا یدک بودیاانب راهدک شدا تشدارزسب

 هلا بساحرا نالوا یهاشداب ناتسکرت بساتشکو یدلوا لوغشم هغءوقوا

 رلیدتا زاغا هکنج هلبا یر رب بولب زوب ملص ل وا هرکص یدلوا ملص
 عبط کلم یسااب یدنا راولغوا ردام و میم ۳ مان راب دنفساكبس تفت

 هدقدلوا سوی راب دنفسا یدیشعا سح یا بوشود هدوخ ويد ردا

 یسارهل یسااب*دنلبو رال درق نیرکسع بود هبلغ هتیرزوا بساتشک رلکرت
 یزرف یا كيساتنک یتح را.دلبا رسا نالغوا تروع قوحو رلیدتا لت

 یراب دنفسا لغ وا تولوا رطصم ساتشک تقاع یدشود رسا جد

 كند بولا ی رکسع نال وا فویسلا ةب راب دنفسا یدراقیح ندسبخ
 ی ر ر ساو لاوما یرافدلا تودا هبلغ هېره ماغو یدش ود هند را

 ناتسکرت ید ل وا یراشوا یراکدتا هناربا ل رلکر تو یدلا وریک هلج
 یدنا ورکی دینا یدیشلا رلکرت امدعم هک ینا واکشفردو یدتا هندالو

 عسر هدعب یدش واق هتسااب بولک ورکو یدلبا صالخ یی راشادنرف زوو

 بوراو هترزوا كسر رابدنفسا هلکعا تالاخم هدروءا ضع هر ودنک

 بولاق یلغوا رب مان نم رشد را ل را د :ةسا یدلوا ل وتقم هدنلا مسر

 ردشلوا هنس ی رکیز و دم یدلرعدا کا یتلئنطاس بساتشک یدح

 هدننس نار وت هلا نارباو ردن دن ر اثآ كلا اض ندم ه دراو دنق رس

 و طا مس ندا اح رد کج دس رب حرف ی رکب ینیلئوز وا 00-0

 هدقدلوا هاشداب ارز رددیلا لوط یف ( نم مشدرا )رد راش ہک هدننامز
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 رد رل-تملک هدننام ز كلا م کح نالو مالسنا امهیلع ناولس و دواد

 توق بودیا سولج هتخت را سوایس ن (نوبابه وکر
 ن وعلا قلا نماقتنا كش وایس یرد ندیایسارفا هدقدل وا ماع یتردقو

 و سل الا یدسبا نا رج هرشک بو رح هدن رلدب بودیا رتس

 هلا یدالوا هجو تراغ نقاز راو لاوما جاب ب وها هبلغ هبایسارفا

 بارخ بواک هتتيالو هنیاناغ هدب یدلبا بیر نتکلعو لتق ی ودنک
 فراخز هدءب یدلبا دادو لدع نیناوق یارجا سانلا نیبو ربع" یعضاوم

 تعارف همدآرب مان بسا ره ندن راقا یو جات وداضارعانداسد

 یدا وا نا من ندسان نیعا بولوا تلزع رک هشوک ىس و دنک و
 دالا ) ردد ریا تج تاک تا ردخل وا هم شا ییطلبت

 هدننامز كلوب ثروغ اثیف ید كمالسااهلع دواد ( اضعلا ةدعاسم ىق

 هدقدلواهاشداپ داغ یکی سی ین ءاش دنروا ن ( بسارهل ) ردنهلک

 هن را رزوا بواک هبوب كلا قلخ ارز یدلبا هغاابم هدناسحاو ماعنا هقلخ

 ب ولق بلج كالد ىلع ءان ید را ردا بارغتساو بجا هه دلوا هاشداب

 ردعد هددام و یس ودرف قیح یدلنا ناسحاو ماعنا هل وب ن وجا

 * دناوخ تسیاب هاشار بسارل 5 دناع یفکش ردیسک ره

 ند هلجد د ودح وزاوهاو قارع هک یدا یساشا ر كسارہا صن تح

 هدناګ یدا ماهریعم هدنابد سرو یدردیا مکح ەچ راو هن دودح مورات

 هما دیعب و هربا د و هد سارا یم وق بسا رمل وب ردکح هلک راد

 یدبا هرزوا هماغو رهف هک ولم نالوا هدنفارطا بولوا هک هرکعلا لیوطو

 برعو مور وام ید ردبا صحتنو شیتفت هیتر لاک نا اوحا كنعابتاو
 یدر ردا فاّمعاو رارقا نعیدلوا كوالا كالم بورو جارخ هرودنک دھو

 هنن ر یساتنک یلغوا ب ودیا ساسحا فت هدودنک هدکد و یا

 لوغشم هتدابع هد هش وکر تودیا لر نتنطاس یسودنکو یدلیق هاشداب

 بولوپ رفطاکا تاج را یدیفح كیایسارفا ودا تداعا ع یدلوا

 ایمرا ندمارک ءابنا هدننام ز رد هنس یم رکی ز وب تنطلس تدم یدلبا لتق
 ردذب ره یبق) بسارهل ن (بسانشک ) ردرلشماک مالسلا اہھیلعر رع و
 نوا یک ودتا فارسا هدا لتقف هدقدا وا هاشداب رد هنس انعه راثداع

 مان سر و ڪڪ ندتلود ءایطع هت ر و لرع بودا بضع هرصت تع
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 | یدابا قښعناکا یدعس هلغاوا یحاص قئار لاجو قثاف نسح یدیاراو

  ویدروق هماجوق تروع هلکعا ابا شوارس یدتبا ضرع هشوایس ییودنکو
 هدئعح كنا هنرد و یدشا دص هنکالها توشود هفوخ ندش وایس

 كلا سواکیکو  یدلبا مفتت بلف بویلب وس را زوسو را ارتفا نوک انوک
 یدتا حج انش مظع رب ت ودنا دارم نساوا كاله هدنلا ند

 هن رزو | باسار قا لا رکسع لوا یشوایس توشوو هس هلر ید ىع“ رو

 رایدلوا ملص بويعا كنج « دن رلق دل وا هلب اقم بو راو یدسایا لاسرا
 كَعا كنج هتبلا تویعا لوبق یبص هدقدنلوا مالعا هنف رط س و اکیک

 بوی ا باکترا هکعا ف یلصیودتا دقع شوایس یدلبا ما هرزوا

 توا ما رکا اکا باسارفا یدشود هتف درط نایسا رفا بوراو هللا ناما

 1 بایس ارفا هدقدلوا لعاح ندشوایسزق هرکص یدلبا حاکن ا یرف

 . یدلبا لتف یشوایس بوشود هفوخ هلد-اوغاو رکم لز ويش رک یشادنرق
 __ شوایس امدقم هلو ا نکم نکا یدلبا دارم طاتسا لج كسکنرفو
 . بودا ماست کا یسکنرف یدنا امالا ریما هکن ارب ندیا ناسا نوعا

 __ بولا ی زق نار یدالبا ما هرزوا ڭغا لت ینالغوا هس ر رغوطتاکرارکا

 یدروغ وط كکرارپ ه دکداک یت ام زو تق و یدلوا « رزوا هظف اع

 بوج ر ویط هبایسارذا یناو یدعا لتف بودیا تجیح هم وصعء ناربب
 زردوک ن وک هرکص بول وا هدنلا كن ارب هکشیربا هغ ولباتو یدل بارس

 هس و اکک و یادلا هلبسانا ین الغ وا بو راو هات کرت هدنتفابق ناک ر زاب

 یربغ ندشوایس كسواککو یدیا و رسک یا كن الغوا ید ر وتک
 قنطاس بودا دمع یلو یا سواکیک هدک دلک ورسفآ یدیغوب یدلو

 1 باہ و بارخ یشات ندنن ولج كس و اکیک جد تکلع یدلا میلست کا

 . یداک بول وا كانصف سر هدقدنلوا لتف سوایس امدسقم و یدیشلوا

 ذخا جد ند ایسارقا بودا لق ییادعس نالوا یدا و ثعاب هداسف وب و

 بوالوا تسرت هدنرعح كسر لوایساریز یدلبا نیع هرز وا كجا مافتا

 ۱ ۱ هلا نع مظفر لا ترعغوب مسر ل لصاطاو یدیشل وا یک یٰلغوا یدک

 یدتبا بد رک مال و یرادعم هفاتس# ۶ حرف ك تو راو هلاکو

 كس و اکیک یدک هنس و رجا كب ال و بودیا رارف باسیسارفا

 ردندنرانآ كن ادص راراد نالوا هدفوق رفع لت ردشلوا هنسیللا زوب یتدم
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 یدسلبا ذاخناوب ادا یب همعطا عاوناو یدلیا جارساوب یتغام ربا باز

 هدتاو ر رپ و هنس شا ید ید ا مسعذول ادعا ۵ نت یکانغ لامو

 هاش رک یلغوا ی هاش دان هدنایح ردهنس ز وا ھا رب نوا

 یواص- ردیس هداز ردارپ لوزهکر ید یک وز ن ) بساش رک ) یدلر صا

 كمالسلا هيلع بودر نب نيمايذب یسانا كلوب هکر دشعد هدګراوتلا ماطد

 هدتاو ر روز ونا هدعاو ر 9و ےس ی رک یادم بساش رکوب و ردن رو

 هلکنا نیخروم صعبو رولوا ماع هدنو هی د اد شاب كوامو ردٌتلوا هاس لا

 كولم ( هک یبا ) رد رلذم هعاص ند هیدادش كولم ییایسارفا
 هک رد هقناط لوا راتو رد هناي رانا هکرد هدنرکذف یسهنناث هقبط كسرُف

 ددع نوا رد هس انعم مع یر ملوا ید ی یهدالوا كن رلیسا

 تاراد ناراد یرارخا دابقیک یرلادتارد رلذع دید ردزوهط رد هتک

 کیا زوتلا كم تردیر روهظ ءادتایدیا نیقا ری رلکللاراد تواوا

 یرلکلم نكد تولوا هدنګ راترب LAE زوتلا ك سا یرلضا | رفناو

 E نباز ن (دایقیک )ردع اوا هنس زودط ش مولا

 قدطاس لا یتناعاو دادعا الار 3 ی مسر و كلاز ت واوا هاشداب رهج وتم

 یدسایف | رحالا ریما یعسرو یدابا مارتحاو مارکا هرلنا ب وا وب ارارتتسا

 هلع هباسارفاو رربد ناول ناهح هح اص دسر و هد كل رلنا

 بولوا كلاس هنکلسم داع هیفرتو دالب میم رت بواوا ے لص رکصن دک دعا

 ادعا تعالو در نوعا عالطا هنلاوحا اتو رد دادولدع

 ندءارک ءانا هدننامز ردوا Aur یجرک ز رو یادم ودسنعا داشا و

 ردراشعلوا ثعب مالساا ماع لب وسا و عسلاو رمضخو سایلاو لق رخ

 ردیلغوا كغ وا دانك هکر بد داد ید ورع (سواکک )
 بودا 4 ae یک هك ادا تو وا هاش داب هرزوا توس ا

 بولبق دا م ق ج رول لوک قحیدتا راهظا نونحو نتهاعس هرکص

 یو ىدا لو 1 قوح ندلاء نایعاو یدکح راتسج و هد وهم

 یدهدنسکیا تودنآرتس هنارواماه هرابو هزار درام هراتیدیسع اتال! اراد

 نار واماهو یر صبا مسر هرکص بوش ود مساو یدلوا مرهم
 س واکیک هلغاوا نیت زانو رلد تاغ یدلان زق ر هدنمان یدعس كنهاشداب

 یلغوارب ما شوا یس ندنر وع یرضرب كسو اککو یدیشلوا قشاع اکا

(or) 
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 هقیحص لزسرھد هکر كامو نود رفو یدلوا ادب هدنامز كنو لغدو

 نب نارا ن ( رهجوتم ) تالیف رب رح هنسح لاسعا اکا س ر دزکل اعا
 ر دیلغوا یرق كجربا سد یهکر دشعد رونعش»نیدآ یمااب یمک جرا
 یدلبا سالحا هو بو دنا د-هع لو یا « دت اح نو دب رفررید

 نو دیرفا یردپ هرکص یدلا نم اقا كن دج ندروتو اس یرهجوعو
 یدلواتالام هضرا یور هلج بولوا هاشدان اهتم هنرپ قعاوا توف

 ناقهدرر هب هبرقرهرد ا قوصوم هلا ناسحاو لدع رهجوئموب

 ن درلغ اط یراهزاو نيح ار ع اوناو ی دلیق دبع نالها بو وڏ

 یددا كل لواو یدردکید هل صوص#ر بو دبا عج ندرارعکو

 شغامربا تارفو ر دکعد ییضوموعق : لزوکناتسوب ید ود ناتسو

 كرهج وتو یداوار ود رار قوح ه د-تامزو ی دتفا هفارع داوس

 تبایسارفا ندن دالواروت هدن رو رم هنس شعلا ن دنیفا هاش د اب

 هنرزوا هللا یدصف قلا ماقتا كنیدح ند رهجونم بودا حورخ یرت

 كيایسارفا فرط هتوا كنوعج هرکصبودا رارف هلاتسربط رهجونم یداک

 ا ا هرژوا قلوا كره وتم قرط یر ۱ ۱۱
 هدننامز كنوب ردشاوا هنسیمرکب زوب یتدمكرهجونم یدلوا رارفرب مصوب
 یس ومو هن دال وا مهارا ن نی دم اللا هلع بروش لاعت قح

 ن (رذون ) ردشابا لاسرا هرسصم نوع رذ ياللا امهیلع ن و راهو

 مظعرب بایسارفا ردشل وا هاش داب هرکصادنردب رد ز و رف یه رهجونم

 لوا رذونو ید ز وب یرذون بودا ك:جو یدلک هنرزوا كلا هلبارکسع
 قدم ید وا لتف هللا یرما بایسارفا هرکص ب وش ود رسا هد هکر دم

 نود رف نی روت ن مش داد ی تخم ن ( بایسارفا ) ردثلوا هنس یدب

 یدلبا هغل ایم هد رخت بواوا یل وتم هناربا هرکصذدک دتا لتق یرذون

 هرکص بودن رو رح هنس کا ن وا هرزوا لاونموب یدلیق ربا نسلاهاو
 یدراشجندتالو نارا بوروسیناو یدلبا هلیاقم هپایسارفا ماس نی لاز
 رهج ون ن بسامهط ت (وز ) یدلیق هاّشداب هناربا یشاحهط ن وزو

  1ھذا صا السم رد ثاوا هاشد اب هدنش اب ن دوو ار سا هکر ید ی

 نداناعرو یدلبا ری د یدالب یودتا بی رخت كياسارفا نودا ل ولس

 اوس کالم و یدلوا ناد( او رویعم تکلع هدنامز یدملا حارخ هنس یدب

ial os amel is CSRs 2h ai û Ca E 
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 کودتا ق ا بویلغاب هنحوا قب رص لو | كب اکو یدلبق یارب:
 یا“ هاش داپ یناو عیص رن هلا اهبن ارکر هاوج عاونا بولآ یبرد
 ہ دنعا يعود سرف قاعسو و ید و ی او اک شفر د نعاو یدل

 را ےظعر وید رار دالر هلک ای درواتوط ےظءموربتعم هلو رلنامز ق وج

 دصرددص هدق اعس لوا 3 دشعد امکح ضعا یدرراجآ هاو |عقاو

 كنا رلنا ههاوا ماست یس هنطع ت دم كفو لوا ات یدیا راو قفو رب

 لوا هر زوا یی دنلوارکذ هد الاب هرکصیدرارولوابااغ هني رلتع*د هل.تکرب
 مالسلا هيلع ےھارا ی دلوا باص همالتسا لها یتوکهس داق قاعس

 تاکاح دورئو ر دراشعا روهظ هدنن دم رخاوا تاک اھ و یرلترضح

 ردوا هنس كم یکلم تدم كک اکو یدیایساشاب هدنفارطاو داوس

 ن انيق نا یه نیما نا (نودی رفآ) ر دندنراثا تاک اھ هز دک: کہ دلب اب
 ES یبل کرد O وم یل باوا ن دن دالوا دیشج رد شد

 هاش داب نود رفا رداوانالوابقلم هللا بدلو ادتاوردکعد یرب ند ویعیک

 یرلیش ینیدلا الط تاکاعط بودا تکرح هرزوا نسح هجو هدقدلوا

 هموک و هف-بقو بط تاععاو تغر هلعلهاو یدر و هنن رابح اص

 مسقت ه داس كرللا زور ی داراو یبغوا حوا كلا یدلا تەر

 بورو اکا نر رلتبالو دنهو ز او قارع یدیا ج ربا یرلکچوک یدلبا
 ه" رزوا كنیرلشادن رف بولر ءا اکا نو جاتو یدشا دهعلو هودنک

 برغەو رصم و ماشو مور هک ی دلا مس ید لخوا رب ی دلف ک اح
 ابو نانکرو نیح هک یدیا روت د غوار یدرو کا ن رلتکلع

 تچریا سو روت  دقداوا توف نو دب رفا یدربو اکا ی ےہ قرش تالاع
 هن زور هلجو راب دتشلیاب نتکلعو رثیدتا لتف بو دبا موج هنن رزوا

 بودیاروهظ لغو كنياغوارب مانرمحونم كد رب | هرکصیدل وا كلام یسکما

 كنو دب رد لاوحاوب هکر ید یعک یدلا ن درلنا نم اتا كجرا یدح

 نو دیرف بولاق یزقر « دند دناوالتق كج راو ر دشلو ع وقوهدتنابح

 بو دیا دلوترهج ونع ندنا ی درو هپ هسی رب ن دنس اب رقا یز لوا
 كلود رفو ردشاط هنءالک كن سود رف تیاوروب یدلا ییماقتا كنیدح

 یکج روس هنفارطا لر ره.شر دنلوا هتسز وشر قنطلس ت دم

 ردشعا داجاو و وابرت نوجامفد یمسوردشغا ادیو ینمزاق قدنخو
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 فلج مرج الف یدلوا نعروک نی کا كل وس ابسروما یکیدروک سغناب

 توروکنراقدلوانادرکور نددی-ْثج كفلخ بسارو نالوا ندنلاع

 یدالبارارف دیشجج هدک دنا موعش هنرزوا لدیشجویدلیق عبط هّتطلس

 هاشداب هنر ویدلبالدق بولوا بایرفط تبقاع بوشود هدرا بساروم

 ن (4 اعلا بساروسرر د- ٹلوا هنس زوس دب کلم ت دم یدلوا

 نی كما ے نب لادرف نی ج ان نب هرس اه نب دنو اکبر نب ساد رہ

 دکرب د یک یدیا لغ وا یش ادنرف زف كل ديش هک ث رم ويڪ
 ر دیس هد از رد ارب كلا ءاع ن ل اھل ا داع بواوا ن د هید اع برع

 ن دنظةل كام د بولوا ىم كنا ل احر دلوق یکاوا ر وشم نکل

 هاشداب رد هنسانه«بیعلاهد هب ولړ تغلار زردکعءدبیع نوا هدردب روه

 كلاس هثکلسم یدهتو لظ هدق داوا مار هنب ما یزوب رب هلجبولوا

 كني و بلص نیک كقلح ب و دبا ادسییرل مشعو راک رکوار د بولوا
 هک ی دیاراویسهعاسهناد کیا هدنرزوموا ىکا یدلمازاغا هکیسک نفادا نا

 یدزلوا نکاس یر رغا هک دّعلوا الط 2 مدآ ررب هرلذا نوک ره

 هرزوا ل احوب یدروسنلوا لتق م دآرمشکیا ن وکره نوح كلا مرج الف
 بوروپ دارم نس هل ازا كنا یلاعت قح « دعب یدلوار ادب 3 حب كب

 لتف لاعح نلغوا يا كنيحروعرب ما باک ندنسال اھا ناهفصا
 كارم هر نامه بودا لر دعگندرس هلبا یسجا كنرالغوا یب اک یدلبا
 دن لامکح جد كقلخو ید رو بودغایبرد ی دنلب هنجوا
 كن رد ماعورلب دلوا عج هتلا كغارمب مدآ قوح یدک یرلن اح

 تویلوا رادباب هم وعه وب لاڪ یدعا دصق هن رزوا تاک اع ها

 رلدد)ءااجر هرزوا قالوا هاشداب +: رزوارودنک یب ییاک قلخ یدلبارارف

 ندنلسن ل دیشج نکا یدعا لوبق هلغوا هداز ه اشداب هدنلصا یاک

 ن دنفوخ ككا یس انآاو یدنک هک یدبا راو دو مان نودیرف

 دةلخ سد یدرولی یرانا یب اک یدیاراشلوا ناهنب هدب وکر بوچ اق
 هدک لک نو دیرف رلیدلبا ل اس را هئوعد یولخ كولب رب بوریو نیربخ كلا
 یدلوا ندنناوعا ءابطع كلا یاک بودیا تعب هب ودنک قلخ هلج

 یودنکو یدلبا طض نلاوماو نئارخو نارس تاکاعع بولکنودب رف

 ن احرهم ینوک کودتا لس: یناو یدابا لق بونوط هد دنوامد ید

۱ 

YTتک  
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 بودا هجرت لهسن نسح یرزو كنومأم یباتک لوا هرکصیکر دشعا
 اتکا مان برعلاو سرفلا بادا ین هی وکسلا ىلع وبا لضاف میکح ه دعب

 دابا هرغ فرحو هیج عب انص قوچ كنش وهوب ردٌشعا قاطاو ج رد

 بهاذ هنت ون كلوب سرف ضعب ردشمز اب بو وقواو شا عارتخاو
 نب ثش یٹرھوک یدجو رارید ردو یبنسبردا جد یراضءب ردشلوا
 ردشمرک هددالبراسو شع |لوزت هدنه كنشوهرردبا عز هرزوا قلوا مدآ

 كنشوه نالوا هاشداب ادنباکر د یمگ ردشلف انب یناتسزووسوسو لبایو
 تطاس ت دم ر درلشٌهلوا تبسن اکا هید ادشبب هه اط نوا كنا بولوا
 یسانعم هکر د دنوابند یه كنشوه نب (ثرومهط ) ردشلوا هنس قرق

 یدب ثروب#طوب ر دعلوا دن ويد نال واروهشع نکلردکعد ماع ییحالس

 هللاو یدلوا كلاس هنکلسم یدحو یس ایا هدلادع تولوا كالام رعلا

 مظعرهدننامز ردوب نزا یوژایسراف ادعا یدیاهرزوا تعاطا هب یلاعت

 زدنوکر هپ هصک بوی ماعطزدنوکابنغا هکیدتا رحا هلکعا روهظ طل

 یدلوا اپ هب هنسرب یراموص هللا قي رطوب راهرو هیارةفیماعط یرلکج هب
 دالوا كس انراس كرکو تلرومهط لرک بودیا روهظ یجدابو ےظعرو

 روا لوا نوا قلوب بست هلغاوا ت وفز هسیک قوچ ن دنربراقاو
 كناخ مرکص ن دنانزر تشک یدزراش کاور دان را

 ث روب#ط یت اهفصاو لبابو نار دنزامو لمآ یدلوا بیس هنس هع اط هش

 تئرومهط كنشوهنب نامجوتن (دیشج )رد هنسقرق یدمردشعا اش

 بواوا ج یا ر دیلعوا هدےاورر و یردارب هدتاوررو یسهداژ ردارب

 لق اع یدنلوا بیقلتوبد دیش هنس انعم یت ارون هلغلوا یل اجو نسح لاک

 عیانصو هنسح جات ها نیبرود لقعو نزر یآر ف واوا مدآ مکح و
 ودنک ب ولوا د اقمو عیطم هنب یا ملاع هلج رد شا جارعا هنیعسم

 كسکر هو نییعتز هبنرع هقلخو یدلبا ثموکح هلادادو لدع ساناانیب

 بودیا عیسو یرعطصاو یدلیا ادیب وب یارب زورو یدتبا نییدت نیصنم
 لج هدناو یدلبا حرف یکیانوا ید اضرعو حرف یکیا نوا الوط
 ضعي نالا رداکد شا روک یلثم هداند هک یدلءااس یرصق یراکددر تم

 رکنوربګ راهظا هنداوقوا رها بودیا لیدی نقالخا هرکصردیقاب یراآ
 | بواق هلک.  Eبودا لام مدا جد هن اوشو تاذلو یدابا رفت ند
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  كدلبا ركذو بانا یراثایلوا دیعب ك ندنحما كرانا زب ردشلوا لقث رلش
 ۰ بواوا سرافو ناسارخ یراکلم راد تولوا هلو شا نوا یس هلح

 یس هنس یج درد قرقزویکبا كب یکیا كطوبه یرروسهظ ء ادعا

 زویجوا كيیکبایراتلود تدەو یخ رات زوتلا كب ترد یراضارقناو
 ن مرا ن ذوال نب یا نب e هنس قتلا ىللا

 هاشداب ر هدنزول رب ادتا بولوا ات شک یھ رد حوت ن 8 اس ن دا

 قلوا و هدتعز کت هفناط سرخ تاوزطواهرزوا ت تو نیک جات بولوا

 هطساوالب كاوا مدآدوخا لوامدآ ثرصویکوب هدنداقتعا كراناو ردهرزوا

 بودبا عزهرزوا قلوایبغوا كذش ینوب ید ییک رد هرزوا قلوا یلغوا

 هاتشدان كنو رد نیگیدتا زد مز لاوقا مرا ن ۹۹ رردا راکنا یتافوط

 نالوا هدنحا كفلخ العع نالوا « دتفو لوا هکیدلوا وب یل كلوا

 ملاعهدنراکدعا لمان هدکلروک یسهراجرب كنوب بوقاب هفالتخاو عازب ترک
 . دحراوحواضعا نالواهدناورب و نورد هکر لیدقاب هناسنا ندب نالوارغصا

 هماناروما یخد هدربکآ ماع سپ رولب ریو ماظ هنس هلج بودا مکححوروپ

 بودا یارو د ردهزال قعلوا نی صتغسرب نوا كمرو ماظن

 ٠کا یمهعو هلغاوا یدحاودل دعا كس مصع ءاا ث ویک تقولوا

 بودا لوق د لوارلب دلبا احر نسهلوا هاشداب ه رزوارودنک و ضرع

 ندرلنانوحما یرلغاد اقناو تعاطا هن مما بوعا تفلاشالصا هیودنک

 یداوا ه اش داب بودنا سولج هتتطاس تن ه دعب یدلا ق اثیمو دع

 بوزکهدرارحص مدعم ند زلوا هاش داب بودا تد اع هپر ت رموکو ب

 رتطصا یړیا هسیک ل فاع یحاص فراعمو مکحو یدردبا لیلهتو عبس
 یدلبا ان جد یخبو یدنوامدو یداوا نکاس هدنا بودا ان یسراف

 قنطاسرحا بو دنا د ادو ل دع نیئاوق یارجا « دنا قلخ هنس قرف

 زوتوا نن:طلس ت دم یدلیا ت افو یدنکو ضي ون هکنش وه یدیفح

 لاوقارهشا رد وا فالتخا هدنرادقمكنرع ردرلشعا تیاور یجد هنس

 بزود رلیوک ادشا ثر ویک ن كمايسن ( ك: شوه ) ردیسلوا هنس كی

 ندبا هل داع تسابس 0 سالا نيب بودا ج ارخ عطوو كالم طو

 یدا هک لض یو 2 کح یحاصەدوڅ ترس ر دلم ود داد ردوب

 فذنصت ب اتکر یحسم هليا درخنادواح هد هلچ نكح كنشوهوب

 هی
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 یرح و روا: را یرغوط هنفرط بونج ندیلاعم طرح ( كرد رح ) رولات

 دوخاب هتسااد رګ هکلب ر دعا رکذ یتورملا ناح راوا داتسا قا

 اینامرج رح و ناامالارح اکو یدعم (دیا رحم ) هلواوب یراکدید اناد رګ

 قرش ندی رع طرح هددندب یراهرب زج اینادو ایدارمس رار د موعتلب رحم و
 رارغوا هراتالو هرفک و هن رایو انادو رولی ربا یرخوط هنفرط

 قر هب ارغوا هراتالو ضعب بوشالوطندنا رولک هننالو اسناد بوک

 ىلع ولت ا كو لهزویشب ك یوط كرح وب رولوا لصاو هتکلعو ودرام
 ندنع دا واد هد ندناسعخو ندنءیدشراقرلق امراقوحاکا تولوا لبه زول

 ارد وازوطرب (ر رخ رحش) ردنکع تماصا بولوا ولتط یف اب نوک

 رد رد ههرادتسا یلکش ردق و یلاصاا هدرک د ی ربغرب و هطرگ رح تواوا

 ناتسربط رګ و ناجرج رح اکا بولوا لیم زوتلا یضرعو زوب نکس یلوط
 هکرد وق روع یسبرب كن هر وهم دالب کودتا ر ورح كلا رارید جد

 ناتسرطو ناغوم ندنلاعا ل دراو ردهدلعر بب رق هندنرد ناورش

 كر دالبو ارعک نالوا هدنسارا مزراوخ هللا ناجرحو لیدو لا دالبو

 هر رج ضعل هدنشاورولکود هب ارد و یغامریا لاو ردیسلا بناح 3

 برغو لاش ندهور رح وب (یزفروک كيدنو ) ردلکد نوگسم نکل ردراو

 ین اج ر ردصلخر رول, راه دن سارا تننرتءالو هل ویو هتسالساب هلفرط

 رد هدنراک یساپنم كنا ردو یرهش كیدنو ردیس رغ بناح كن هیەور

 یا كيدنو رد هسجرد ترد قرق یضرعو یکیا زوتوا یلوط لره ڈوب

 رهشو هدر هر رج رصتخح جاقرب عقاو « دلو هدنزراک للتوب
 ردک د هن رهشهوداب هد هذاس تالاوک ترد جوا هدنس رع فرط كرو نه

 هدنرلباك تالامملا كلام ىليصفت رد هرطةرب ندنااوحا كرا نرد نانلوا رکذوب
SAA یودعا ادها هواه باکرو داعا كس هعناط كنافاصوصخ 

 ) كولم مظعا ه دن ملا عد-ةرلتوب رد ه دنرکد سرف كولم ( لوا رطس
 یوق نیخروم رنکاو یدیا هرزوا ماظذ هبت رم لاک یرلنلود بولوا ضرا

 د-ةبط تردرلنوب رد-شعا روهط هدرلنو اد۱ تنطنسو كالم ه رزوا

 یکلوا كرانوب ( هلکیکلوا) زردیا رکذ هد هلک ترد یر هقبطزپ رد هنیرزوا
 یسادتا كلا دع دادشس رارید هیداد-ٌاب هب هعبطوب رد هدنرکد یس هقبط

 كج هبعا لوق لقعهصت هدنراکنحو هدنرلتفو بولوا هع دق هعیطوب ردکءد
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 _ردلیمزوبترد یل ولنبا ند هلجو ليم زوینب كيب یښانوزوا نیک هسیوس
 _ هدنسیقرش كنزغا رونو هنفرط لاعت نددنهرح زک د وب ( سراف رح )

 ۱ . ,قدهلوا فطن هتهح رهندلح لوا ردشذواعداو نا هدنس رغو نارکم

 | نمرهورولیکو دمرګ وب هدنم رقنادابعیغ امریا هلج دورارغواهرلت الو ضصعب
 ردّعسرف ناسکس زویکیا یتانوزوا رارب د نمره رحم اکا هدقدارغوا ه الو

 . هدر هر رجورل هر زج هدنجشاردیک هتفرطبرغ ندیونجو قرش ( نيج رګ )
 ۳۱ ی و دنرزوااوتیاطح یمصعب بواوا رارهش
 " لدته هلبا نیج عاطوب ردیک هنفرط برغ هک هنب ربارب كنغ اط نو عاق
 . رد راو یضرع هجرد نواو لوط هجرد شب نوا زو رد زرحاح هدت ارا

 كرلنا ارز ردلکد علطء هسیک هلاوحا لیصاف و هنیدود> لاایح رګ وب
  رربد ید رضخا رع اکو( دنه رح ) رد -عطقنم ندعا کا یراسخا

 «هدنسقرش بولوا نی یسیرغودنهیسیلاعمو نیچیستقرش بناج كنابردوب
  یدنه اکا رد هد رح وب یس هر زج تدنرسردلکد مولعع یعیدساوا هن

 ۳ ر م ر اسب
 هغولب نددنه رح رک دوب (رب رب رګ ) هللادنع لعلاو رونولی هرب زج زوییدب
 2 ج لالو دو ,یدنم لج هک ردجلخر

 لوط كالع لوا رولوا لصت+ هسز رب رب هدجتز دالبو ردیک هنفرطبرغ

 . ندقرش ینلنوزوا لرع ویو رد هجرد قم یا یطرعو قم زکس شا
 نم هلاج نکا رواوا یک رلقاط یوق بولوا یرادقم لی زویش هب رغ
 (لیدرپرح) ردراو مالسا لها هدناو رد هدرح وب یس هرز ولنبق كرایگذز

 باوبا هتفرط قرشم بولبربا ندب رغ طبع هدنفرط لامس كادنا زکدوب
 ۱ -ارا درک ضراو سلدنا غاغو ردک یرغوط هتند راكنغاط
 . هدنسقرش بناج هدلحم ینودلیربا ندطیحمكاابردوب لیدر ورد | لصف

 .یوارب لر وب ردشلوا عقاو ییالو وقاتنش هدنسب رغبناج بولوا عقاو
 یسر, رج هول ردشلاق هفاسم لیم قرد هدنرلارا بواک نیقی ك هغور ره
 هلاسادلا هکر درهمشرب ندنیلقا هجمارف لیدرب هکر ید سا ردا رد هدایردوب

 هک رد ر كرادرد نالنریا ندطیحم رګ یزک د لیدرپو رد هدنسارا كن هيناطرب

 ردیک یرغوط هنایاهن سادنا هنفرط قرش بولب ربا ندطیح هدوقاتاش
 لم قرف هدنرلارا بوس هقاقز رح هدلحم وب و رواوا مطعم هدلبدر و
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 هدتم هلسفلوا لربزا رانا نکل زدنا رال یی کوا ے2 فط

 كطرعرع نومدعتمو رواوا مولعم هلا سابق یرالاوحا یرمغ ندنعب دلوا

 فارتعا هنب رلکداب یسوک رد راشم هن دا مولعم ووا لاو وب نیلاوجاپ

 راطخ بوشود هنساعدا مرولب ید یعک ردا ےلکت هدنفح بودا
 زکد قآ اکا هکرد ( مور رحم ) یسپ رب كراهلخ نالوا روهنمو ردشعا

 بورک ورا ن د زاغو نالوا ه دنتسارا سادنا هلا هعط اب ردوب ررید
 لیمنوا با هدمانالا عدقهکرد زاغوب راطرب زاغو وب رولب ربا ندبونابقوا

 ررد قاقز رحو رربد یر-۶۰ ساره کا ردل.م کس نوا یدعس ید

 ردا ليم جد هن رافرط لاعسو توتح تولوا دم یرغوط هند رط قرش

 كی یتلنوزوا كلا ردوب رواوا یمسم هللا یم“ كل رات الو ینب دارغوا و

 یدیزوتوا زویکیا یی ن الوا واننا ن د هلجو ر دنعسرذ نکس ناسقط زوب
 ردراو هرزج زویحوا ه دنحاو ردعارذ زویجوا یر كرد ٌكاو حرفا

 هدروتمو ههسروفواسدرسو دیرکو سا رقو هنسم یمظعا ندهلج |

 ردلیم یدب یللا ك چ وا نوا یس هرناد رګ ویو ردب رل هر زج سودرو

 یدز رب د ید نزپارط رح و شط: رج کا هدن ام لا مدو ) نکد هرڌ )

 "رتو ناتساند هفکر یک لا یلعءانب ردراویسب دنقا هب وج ن دلاس كلارد وب

 کوک نالوا ه دنکوا لوبناتسا رح وب رراو ےک هی هنک ندلوبناتسا بولگ
 ندعدقو رولیکود هرک د قا ندنزاغو زن د قا هل هلکناو رولیکود هک د

 كئ رحم ولو رولیکرد هرکد هرفردب زکد قازاهک 8 یراکدید شط: امرګ

 یرودولیم كب ییلنوزوا لد هناهن ندلع یتیدلوا رف نعي ندزاغوب

 كلارد لوا یرلکدید مزل ق ( مزافلا رج ) ردليم ىللا زوبترد كب جوا

 زرد ځد ی زکد سیوسو رجا رع اکاو رد رهش بارخرب هدنلاعش بناج
 ندع یسادتارول را هنتفرط لاع ندطوح رح هدنناب بدنملا باب نک دوب

 هدنا كنا برع ضرا بودنا هطاحا یب رع را رح و رد هدنب رق

 هنرانک رګ وب قالو هشح هدنسوخراق نع ردسشلاق یک هرب زجرب

 یرغوط هنفرط لام رګ و رارید کد نع رګ و هشسح رح اکا هلکتو د
 با لیم یکیانوا ردر را ط تباغ لح لوا رارغوا هیدنلا باب ںودیک

 تیاهت هدلاسعت هت كرهدا ليه هنراذرط برغو قرش ندلح لواردراو

 ندبدنسلا باب رحم وب رارید لید هرب ةا لوا کر ول هاو بواوب "
) ۰۲ ( 



) +۸) 
 رد نایکس هدنفرط لام كنورخ اتم ندا تحایسو ربس هدطرح رحمو

  یرادعم هحرد یالاز ووا هدنفرط بوج هوا ند اوتسا طخو یرادقء

 "؟یرلک دعا فشكرا د وب اب وئح و العش ید هداند یکیو تواو زر

 ES رداکد رکنم یعاکحا كلا سویلطب ارز رداکد یفانم هنمالک كسولطب

 | حراخ ندلادتعا نکلو ی یرازع لوا سویلط) هک ررراو جد لاع>او

 یراق ك وب هکنوسلوا مولعم ) هل وا شما را تعا ن وعا یرلقدلوا
 ز رف ر وک هریارا ارز ردا فقوت هکاس یراب رد هلا نكمل: یر هرزجو

 ینیدارغواءاک یژابردو نف باعا مرج الفردنم:چ راتروب بوریکر لعلخ و

 هلا تمس هرلتما ناناو هد رالح اس لوا اکو هر هع! را تاهح هاکو هرلبق

 ۱ لرد لا طحو ی ونج طو یب رخ ,طبمو قرشطعالثم زردیا يسن

 لرد دوسا رع و ضیارح ورج ارش ضخارضوسرافرحم و مزلف رو
 ۳۲ لاک هنیزورب صبح رح نف لها هرهم ضعب ندنورخآم
 طرح نالوا یک ید س وناقوا هک ردیا نا هرزوآ هج و وب یکو دعا

 ا نوتوطندرابق یصقا برفمهدنفرط هتسی رغ

 | هیرطقرشندلحملواو بواک هننروب یدرو بولیکجیرغوط هرونجكرهدیا
  هدهرراو هنغامرا سوران قرهدرمص ینادوس لحاوس بودا لعاب وج
 ونود هةر طلاع“ و قرشهرکصرولک هنروب مورسا بويا ر غوا هت لما و فوق
 8 بواارغوا هبدنلا بابو رولک هروب رب ر بوشال وط ندن رايق ناتسسکتز

 ۱ رولک هتاسک ندنارحک بوک نب زغآ نعره رص وردیک ث-فرط قرشم
 39 قرش هرکصن دنا رولک هنروب نیحوق ندراببم بولود هر ولج هدا

 هرونج هن ندنا رولک هب هلاکت هددنه بونازوا یرغوط ه:-فرط لاو

 دن كد هن رايق مایس بوئود هلاعم ن دنا رولک هثتروب هق الام بونازوا

 هدب رارغوا هننرلبق اطخ بولود هلامس ندنلح اوس نيج هرکص رولوا

 . بوک ندناورولک هبالم زاون بوتو د هن فرط برغ» ورک ندنرل يق قالق
 هجورونو رود هبونجو برغ بوبارغوا هنب رابیق جوساو هثلحاوس وةسم
 كاافو اسنارفو اناد بوک ییب وک د م وعتاب هرکص رارغوا هلحاوس
 ةتس بوسک ندنل-اوس سادناو لاقترپ بونازوا ندنا رارغوا هب راتالو
 ٠ نس هعبرا بناوج كطيح رګ دودسح ریگیدعا رک ذوب رولک هن زاغوب

  لاعشو بونج ضعب هچرکآ ردپمالک كنورخ ام ندا تحایسوربس



( ۰۷:) 

 رد دف اسم ودعا عطف هدنعاسرکس هلا ی شب رول لدتعم كن و هل رھ

 حرف رواوا تعاسرر حج” رفرھ کر دس رف نکس العلا دع هوا هقاسم وب

 هدنتفنومدقتم لیمر هوردابم ترد هدننابنورخأتمو لیمجوا هدف امدق

 عارذره بولوا عارذ كسب تر د هدشا نورخآتمو عارذ ك چ وا
 سا ردعصا ترد یرکب نرخ دنعو قهر کیا زونوا نیم دەنا دنع

 شوق ها ناب یقعربرهوزلاق فالتخا هدا مهذب بونلواربج ناص ھل هلک: وب

 ردق نا لسیف قلا ندلیق یه دغیر وڈ راق هبرارهو ردفیباكهرا تلا
 ليم قبلا شلا نيم دقتملا دنع ىسهصح كل هجر درب و ردیقافتا ییبدلوا

 هل> م یکیاو سا یکبا كع“ رفر و حرف یکیا یرکیو یناثلث تالیمرو

 یرادقم كنهجردرب هسواهدنرلناب نورخأتم بواوایعبر جواكت ل > رر و

 را صصت رحم رق عسا ند” رف ز وعط ن واو یتا الت كالیه رب و ليم ىل

 دوخا ند رخآ دلب رب كداب ر رکا ردیعب ر كن هل> معرب هلبا هل> ره یکیاو
 یضرعو ل وط جد كنسکیا هس ر والوا داره لعب ع” ندعض ومر

 ردیق رش هسیا هداز یلوط كنب رب رکا هثاوا رظن هرکصندق دلوا م وام

 قرش هسیا هداز یطرعو یلوط رکا ردیلاعت هنا هدان زیض رع رکا

 یونح ها كسکا ی رعرکا ی رغ هسا تانک ۱ لوط را رو

 نالوا هدنسارا تاع ینو ردن ونج یر هی تک | ته ےک
 ردیم هدلوط زکاا تواقت نالوا هدنرلد لد رظن كسابا دار كل یدعب

 نکلاب رک | ردیف هدضرع مه هدلوط مه هسخوب ردم هدضرع زکلاب هسخول

 هسرولوا جد هدنسکنا رک اردرهاط هسرواوا هدر عزگااب دوخان هدلوط

 ییدذج كعوجو هللا عج یرلعب رح لوا هدعب هلبا میر ینب رپ ره كراتواش
 دوخا ندلایما نيددع كدعب جوا هرکص رولوا لصاح بولطم هلا دخا

 دع نالوا هقاسلا بسح هدنرش هللا ترض هنسهصح نالوا ندا رو

 تاج رەت یسجن هرزوا یکود د هدنوناق ینورب قو رولوا لصاح مقتسم

 زگیدتا رکذ مزب رواوا لصاح یعقاو دعب ابیرقت لیق هدابز هنیرزوا نوا
 نس هل و-محم ضو رع و لاوطا كدالب هدا دعا رظن ناعما هد راش

 هقرمش ند رغ لوط كرو. مظعم هکواوا مولع) رولوا ناسآ جا ها

 سویلطبلا داع هنف رط لا نداوتسا طخ یضرعو هجرد ناک زو

 رد وب نال وا ریتم جد هدو نف لهاورد ه> رد قد یا یا



CE 
 ردن کج هدر یمرکب كرلنوب دس هکر ارب د راروشوتوایکش وفیراضع)
 ارا نرو هبارخ یاید هدن ر کنج تفرد 21ا هددس جراخیسادعام

 هدنساروام كحوح او جوجأب کرد یمک رد یااقهرلنا هدنامز کید 1

 ردراو یرللاردردویرلفورب وق رر هک ردراو ید ثعار هدنرارانک طع رګ _

 لکا یبرارریورلردا كنج هللا ج وج امو ج وجاب هفئاطوبرد حدح هران
 نالوا روهشمو روک ذه هد تک عقاولا بس نعرلک دتا رڪذ و رار دا

 هیهلا ءاعسا ما ددع هكرارد نیمفحو رواب ىلاعت هللا لاح تقینح ردرلتما

 رکیدتارکد مزب هک نوساوا مولع (و ) ردلاع اب اصرانا بولوا هد دع
 هل زاّتعا ن ادا ردرلنال وا هل را تعا ن اطاسو ن اکمو ن امزو ن اارلتھا

 فرشان دنس هلج ردشدیتالوا روهثم نکل ردووح تداغ یا نالوا

 یراص جد یر (اماعصازکو هللااهءادا)ر دم السایاض- تامیسالعاو

 رد هر وشم یرلتءرش بولوا هیئباص یر و سو یر و د وهب یرب و
 ) الوا رد هدشن اس ینای#و یر نالوا رومعم كنب زوبرب ( هحولیمکیا
 یعودناب شنوکب فعو هفرط یغودغ وط شذ وک ق رشم هک هلوا مولعم

 لرد ه:فرط عاص بونجو هنفرط لوص كناروطوشر اقهةرمغم لا ءهو هف ط
 ن الوا قجآ كض را رک یرلک دید روم عب رو نوکسع عب رو

 كن فی دل اق هدفجا ب ويل وا ولوت روا هل ابر د كعب رو و زرد هنعب ر

 ید هل دا ن اوا تم اقا « د داموبو ر دلکد مو یغو داوا هل یبس

 هیازا تبانع هکر د هبت رم و-ش یودتا ك اردا تلفع قحما رداکد همان

 ند وص یر 2 كس ز و رب هل ء1 وا قلعتم مریم ناسناوسشت

 ند راها لدعم " راد عطف ىرلك د داوا طخ و ر داف قچا
 هدلوفرب یسادعا كطخو و داد ناثلوامهوت هدنرزوا یعطس ك

 كن دیم یکیا ردت ادلاخر ارج نالوا هد رغط هداوقرو ینرغط ع لحاوس
 هدلحاوس قرش طرح یساهتا كن هرو و ردهجرد نوا تواغت هدنسارا
 كنحاهتم هل ایندبم كطخ و ور رپدز دکنک ههلبد یدنه هنسا هکر دلحرب

 قرش ندر اع ادبم یرلک دید دلب لوطو رد هجرد ن اسکسزوب یسارا
 هدرزواطخ نالوایزاوم هاوتسا طخ د وخ هرز وااوتسا طخ یرغوط هنفرط
 نالواهنفر طبونجدوخ اب لا نداوتساطخ هوا دلب ضرعرد دعب نالوا

 ندهعارا تاهج ندعضومر دوخ ابهدلب رل دلب هیاداب تع" رد دعب رم ەقا

 رولو ازکس یک ھو طس كتم“ سد ر دیایء نالوا یرغوط هنسکبادوخابهنرپ



) ۰۰ ( 
 یداوبتعسو یراهر اد بودی نطاستو تا:هدنتکلایش رفا بوراو ید
 بولوب لالقتساورایدلا ندنلا اع لرسهیق نم هلج كعالو لوا ىج
 زویشب هدعب یدلشاب هکعا دادتسا ن درانو رل نامور هدرلشبا کشم شب

 ندارد یرکسعرس مات سو را رب رصیق سوا نيتسوج دنګ رات ىللا

 كرنا نعضاو مرتك ك: کلا ایم رفایدراو فردا لاسرا هلبارکسع ناوارف

 هدعارلرداوا قرصتم نامزر بولاق هدنرالا خدیرادعهرب یدلا ندنرالا

 ںو حر لنا هدک دتاذخا ندنرادبید ییهیش لوا ںواک مالسا لها

 بول وا نکاسهدایمهوب ضرایس هقرفرب بواوا هقرذ ییاورلیدراو هیابنامرج

 جد یسهقرف ریدنلوا هیعسل هج یجد هرلنا هلل وا هج یعاكنرلسبتر

 عساو هلءلوا یعسح رل.مسا ۱۲۱ هدنضرا او و

 رلیدلوا لّقتسمهاک هرکصرلیدارلشا دنرق یسکنا هجو هل وب و یدلبا هما هرلنا

 ید یسبرب كراتمانالوا رو عشمویدلبا یکح كنرف"«رمصایق ها رزوا هک و

 هرکصیدرولن دقوه رنا بولوا ندنس هفناطرات الص الایفرلنو رد (راع)

 بودنا كنج هلباهنوغ هیشو هيلا دناو « دنرلقدلوا لخ اد هنضرااب رافت وه

 تیسا هضرا لواو رل داوا نک اسرابدنک ورا دروس ندراتالو لوا یرانا
 تواواهداززورزور یراتلودو تکوشویدللوا هیسنا راغتوهرلنا بوئلوا
 التنانالوا یلارق كرلذوبو یدلبا دایقن !هرلنا ماراس نالوا رواح هرودنک

 بوراو هشالو الاغا هلا رکسع ردق كم زویحوا ه دنشعلا زوشرد لداليم

 ندنویدلبا 0 كلا د نتکلع الاغ هدعب رلیدتا باو بارخ ایارمس

 قافنا هلا یرادرس كرم صد یهاشداب ان امسعاو یس هفاط كنرف هرکص
 رللدرونس هالو بوزوب هرکص ند دیدش لاتفو هلناقم هلکنا بودا داڪاو

 یدلیاب رخت ینایلاحا هد هنا هعق د بواک هلیارکسع ےظع ید هعقدرپ ه دعا

 هکی ودهوراح هننرواو لدرا هکر دیس هفذاط رام و یدلواد رم ةا هرکص
 درلو (جوحأمو ج وجا )ردن دندانصا كنا را رد جد اشک د دیه

 یسهفلاط جوجأب هک رد یک ر دغصررب یرا« یر ره بولواند هشفاب , ۱

 ید یک ردراویراب ؛ ورد عارذرپ كحوح ًاوولبو و نوژوا یک یاعاامر

 ن ا :] نرلد الور بولو ا یغالوق مشکی الرلن ارد هص,ق و

 چ وا هفناط وب هکر د یه ردرودم تباغ یراز و و رارونوتروا هنب راتسوا
 كنمسفروولپ وب هصرق تب افیمسقرب و ولبوب نوزوا تباغیمسقر رد
 راو یزوزآو یرزونب وب و یرلقورپ وف یجدكنب راضءب را یتوزواونبا



) ۰۶ ( 
 هل وا لادجو كنج هدنژ ارا هکر وا وا مسقاو ردات ب وا وا هللا یسهرفک
 یرلت الو رد را ر وشم هلا مدق تابث هدکنحو تماشو تیسورف هفناطوب
 هلکعا ادب هسوک مان سورتول ادتبا یمن دوبو رد هدتسارا اینابسا هليا هسارف
 سا> یرغو راحو كنرف هد رلن و ردم وا ق الطإ نارتول هی هشن اط و

 بدوءو قدرع یرابسو مدق ندهلج ینامز كرلنو ( همدارف ) ردراویحد
 فئاوط هلا تولوا ىز همان هماعو هرفاو تردق هدنام ا عدقو ردموق

 د> او دعبادح اویراکب هرکصید |صوصخهرانا قللارقو اهرف نام رفهکنرف

 ندیبسلوا سی رلیدتا طرضیرلتالو نالوا هدنرالا ب ودیا حورخو بلغت
 هیلبا هدانز هزوک ندنوک نرلعهط لاعت هللا یدلوا یراط فعض هن رلتلود

 رلتراسحو تراغ ق وج همالسا لها هدعاشو رصع لحاو-سرلت و ارز

 _ ردرلثلاص روش و رش هب یلاوح لواو راش اا یني یش سدق بودا
 ۰ ردهد هرق یرنکا بولوا تبالو ق وج هدنرللا جد ن الا ( هلا هل ذخ)

  یرلتکلع یترک ن لاو رد راو یر رهش هلس رامو ترصوق قحا هدبلاب
  هنوکره نکل رد هنرزوا گم الاح هلبا مالسا لها هج رکا ردن رهش زیراب

  كکنرف هکرلعز رل وبو ( هنا مه مد) ردق وب یرایشاګ ند دا ذو هلتف

 ۰ یصیق سوت ایس رام هرکص ید را رواوا هذاب ام رج یعاشا بواوا یصلاخ
 . بوریو نسهحاناسنارف هدالو ابلاغ هرلنا هدکدتا هبلغ هیابنا ارق هين وه
 هتالو لوا و یدابا ناکسا هدهرو نه ةا یرلنا هدننعا زو-رد كد الم

 ا ندنرارا نامز دعبرلیدتلوا هسیعسن رسنارف هفناط وب هلا تب
  هدعب دنالو ايلا هاو حورخ هنرزوا هرصایق توکید هاشداب هرادنک

 تعسو ی را هراد بودبا التسا هکلا# نال وا هدنرانک یغامریا سونر

 ` مصيف سونان نیتسوج ن دبا ناکسا هدایسنارف یرلنا هکرید ییک یدلوب
 نالوا بوس هکنرف فلاوط و رد رمصیق سوتسوغ وا هکر بد یمکو
 كران وب لصالایف هکر دیس هغناط( هجو هل ) ید یسیرب ند را هقرف

 . كنبرلخر وم یراصفو یدژرید یلادتاو هرلنا بواوا هفناطرپ ید یسکیا
 . ندنراتالو رار انا کرد هرزوا قوا ن دن-س هقناط راتا" یرالصا هعلوق

 . هرلنا بولوب نس هقثاط هتوغ هدنرلتالواینامرجو هب راعنوه هدنرلکدلک
  ضراسهم هرانا یخد هدنضرا اين اا هرکصرایدتا كنج هد راتالولوا

 _ رلنارلدراةبج بوروس ندتالو لوایرلنا بواک باغ هئوغ نکلرایدلوا
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 دیر اے هطیعو را اوال زاروا او ا زوآ او لالعتسا

 رد یک هک ردم سیاف هرکص رل: دالا نموکح ردو هنتس رویش ه د سهر رج

 یوتسم هرزوا كرلناا ات اتاسا هدوداوا لوم سونایتسایس یراهاشداب

 هدنلحاوس یی رغ طع هدنفرط لامس كنتکلءهسنا رف رلذوب (تناف )یدلوا

 رثاو لو و ردراو یرهصح هداند يکيو یراتالو هدرخور را رولوا
 ردرهرزوا هطاصم هللا مالسالها الاح زردیا تراحت هلکنا بولوایرلیک

 بولغم ءاک بلاغ هاکو لادجو كنج هلبا یرلب رغو هسنارف رلنوب هغ اک

 هلرلت و رولوا رهاظ یس انعم تعالس ادوس هتشک دوش هکفرط رهز بولوا

 تواوا هدنس هر زج اندنالروع ندکسا ردهیاردن الف نالوایرلت الو قبسد

 ید سودنل وه هلا تبس ءعالو لوا رلد دا هدنتلا یمکح كتلارق نامالا

 لر الم هرکص یدرردنا نایصع ه اک و تعاطا هاک هنلارق نامالاو رار د

 هرکص رل دابا ج ورخ ندتعاطا هیلکلا هدست یجب سک روک كب

 رلب دلوا ل الع: سا هنن هدعب ںوږا اليسا هن رات الو كرلتا اینایسا تدمر

 بواوا ہر زج ےظعرپ هکر دیس هر رج هرتلکنا ییکسم كرلنو ( سلکنا )

 یراه-هلقو یر هر زج جد یرسع ندنو ردراو رارهشو رهعلق ه دنا

 دالب هلکنا بولوا یراک ناکرزابو ردراو یراهصح جد هد د دج ضراو

 هرزوا هناصم هلا مالا لها رلتوب راردیا ترا هزار یرشو هیمالسا

 نادکسا رلثو رولوا عقاو ید ی راکنج هلا هرفک ضب د رارد

 قتروع سوک: راھ یج رک س یرله اش داب هرکص رلیدا هرزوا یداباب

 عونعو یدلبا منم یا بودیشیا ابا یدلا هی حاکن نس هشحاف بوباش وب

 ندببسوب سد ی دابا رذسع نوا عا حارخا ن دتلم یا هس زلوا
 یو بود یر ند باب هدد رد ز وئوا رویش كم اد الم شوکت زاه

 كنف ه دنلج اوس ی رغ طیسح رلنوب (اسناد ) راب دتا تیت اکا ید

 9 و و ار هک ردراو یرلهاشدان صخره را رفلو اه دنلاع, ترا لنت ها

 رد + امو ید اشادر د س دهم و اشداب كحوکر رد دقود 61

 راتو رارولوا هدااع“ یاصقا ۰ دنلحاوس یی رغ طع جد رل وب ( ج وسا )

 را رردا هب راح هلا راک نالوا رواع هرزودنک بواوا رافک عشا

 فص مظعرب ندنس هفشاط كنرف رلزوب ( نارتل) رارواک بلاغ هدنراکنج

 اا سا یرلت وادع رکا ودرل-ثعا ادب ندر نین هيد مالسا تولوا
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 هسستو رد همن رفامیخد یرلهاکتخر ردشلوا تو هدنا بوراو هی وم زس

 ۲ هدایرد ردوا عقاو هداحاوس یڑکا ران وب ردهدرلنا جد هتوصو هقودو

 مظعا كچ رفا ما رلنو ( اینایسا ) ردراو ید یر هرب رجرب مان هقاقس روق

 ند هلج یلاحرو لام ید را رد توغ هرلنا هدمایالا مدق تواوا ییختاو

 ند هنسیللا زویکا یرلتودح دزد هداز ندهلج هعالسا لهاو ردقوح

 ردرلشعا ذخا نداد مالسا لها هک ر دهد 2اا رلنا هلج یراد سادنا ریلی رب

 تو وا هرب زجر هک هسالو و شو هو رامو هق رامو هنولس ر و یر دعا

 ۱ هل ر هک هی د مسو رداصتم هب هرق یف رطرب

 یرولقو هو او یل وب ناو هل وسو ریل اوو ردنیعب هبهطان رغو هني زاغ وب
 یسهرب زج هنسو یرابد هیلویو رد ,هقكچوک هدنسلاب رک د رک یدالب

 یک اهک یدباراو یرتبالو هح زم کیدل نیدآ هد هرقوراهر_رجراسیخدو
 ٩ ید هداند یک ( نوعحار دا و هللانا ) رد-نعاوا عزت ندنایمالسا
 ۲ ۶ .. یراقدلوا ن هگاس ا توغ اب اتاسا هکنوسلوا مولعم ردراو یرب رفاو

 1 ۱ ید وا ه عسل لاوینابسا هب هفناط وب هللاا تېس هتال و ل وا ردیدا رب

 ادنالروغ نارا رح ۳ مگر £ ةا بول وا E | یتءغرلاوب

 بواک هنبرلت الو اتناوبلو اس و ودا هرکص یدر رولوا 0 6 زب و لس هرب رج

 هلوتاتساان هنیرا هکل وا اسار و الام رحو اب راغلوه لرد ږکر لبداوا نکاسهدنا

 بااغ ب ودا کنج ار ارک هلبا یراسصیق م و ر و رلب دا, ال تسا هج راو
 انامسا ی راد فمر هرکص رلدلوا تالام جد هامور تدم 2 و رلد دلوا

 كلام هر ه رب رج رفاو جدو هسادنا هرکص راد بتا رسا بوراو هن راد

 هدایت اسا نکلرلبد راو هروب ج لع جد یرلنلوا هدا الا ۵ رکص زل.دلوا

 توفران وب ( لاقت ) رد راشلوا فورععهلبا تبسناک |«اثب هنب راکم رارتسا

 ردراو رلتالو قوح هدنرللا توا وا یرلبحاص یعدود>ح هدروماو تک وشو

 ینیدل وا لصتم هطیح رع ندلاعم ف رط كطرا طبع یکل ام رکا

 مد 8 بودنا لتسا هرارب قوح هدنرلناب تلاو هدئف رط ساف رلزوب ردهد زر

 بودیا رلعذاقوح همالسا ل ھارا داوا نکع- هللا مان ن هکع هدناورل, داوا لصاو

 لاقدر و هک مردیا ن ظ نی( مهاذخ)راپدلوا یوتس هر .A ہم السا دالب قوح

 ید رار ولوا هدنکلءایناسا مد ند لک یی نی هد هت وغ یسةفناط

عر دن رل رزواو تبلت هرلنا a وغ هرکص
 هن رانو ہک ھا یدلبا ےکح تد



> 

۶ 

۹ 

GW) : 

 یرلتناغاو هنسلاو تداداعو موسر كىر ره ردرا_ دوا كوا كولب اتام یف

 كنس هفئاط لاقترپ قجما بواوا یت ارصن یس هلج رد قلا هشررب

 ثادحا نیدرب هباشمهش د مالسا یسهفاط نازل و ردیس وع ی راو

 رد دیگیدید كيدنو مزب رد ( هدا ) یرب كس هدنناط ج رفاو رد رلثعا

 یراتالوو ردیرهش كيدنویکلءهدعاق ردو نیعب ندهلج هی هیمالسا دالب
 نورقو نوت تواوا درو هباو و هدوم و هرارقو هن ورواو هودا و هرداط

 هدنرتداعس نامز كناخ دی زباب ناطلسهرکص نکل یدیا كرل توب ندعدق ید

 یرلاک رزاب هی هیمالسا کالا بوا وا قشیراب الاح رانوب یدلا مالسا لها

 كرلدا هک رد هذا كمدا قرف یرلشیا هلج ردقوب لارق هدرا وب ردد رولک

 دفناطکسا كيدنولها هکر د خروم مان سالب دنوقلاق رربد حوط هنکو ی
 ندعدو یداند تنو بوناوا فمرح هرکص یدر رد تنه هر | بولوا

 ایلاتا الا یهاشداپ هی راغن وه هرکص ید رار ولوا هدنلحاو س دف روک

 نوا ندلحاس یراد قمر كل هقن اط وب هدک دعا بب رنو التسا هتک

 رلددلوا نک هدنا بودیا رارف هرهرب رج كج وکر هخرالا ردق لم شب

 دنتفایق رهشرب لح لواو رابدلاق وج بوراو هرلنا ید ی را هی هرکص

 رای دلک لګ لوا بوج اق راهدآ قوج ندنسوقروق كنالبثا لرهدیک یدریک
 رهش بولاغ وح فلاوط ناک ند رلتالو ی غو قاد وارا ینعد سودیآ

 ماظن هلاروهج میدن هنرالاوحاو راد وق او ییداو یدلوا ےطع

 هدرهش ل وا بودا عج دعظع لاوما رلدل وا ل وغشم ه راک بور و

 بودا ادب یرایک تدح هدب رابدلی انن را مسانم وسو زهلاخ فلکم

 یرروم امیدنو راب دلباالتسا هلحاوس صعبو هرهرزح رادععرب هدّا طا

 هلفناوط راسو یدلق هدنلا رو-مج یک یتیدلوا هدنتکل# امور ندعدق

 یرخا دعب :رمیح رلیدلک بلاغ هدنزک!رلتوب بولو! راکنج قوج هدنراشب
 هعفدر نکل راد | بااغ ید هز وج و رلبدتا هباغ جد هن رل رصیق مور

 یدلاق زا هغلا ندن رالا نن رهش اسو بودا هلغ ےظعزب وج ید

 ل رازجو كل. کهدنرالا بولوا بلاغ هرزو !كيدنو مالسا لها هرکص

 یعنجندرلاو ولکدنو ردررداهب ندولکدنو رانوب ( زونج )یدلا ییرثکا

 رد را ویرلت الو ق وج یدیارار دبامکح قافتالاب بول وا یرللارق یدیارونللوق
 ناطلس مج ردکر نا ید وعتسو هنلبرو هعت-او هلوتر رد هونج یراهاکتخت

۱ 



 # دد مت او ردراو هتدم « داز ندشع ه دنرات الو هک رد رد «دنسارا

 . ینارمصت لوارلو ردراویرلنامرواو ی رلغاطو یرادخ ردو یراهعاق
 لو عرب بودا تیادسه هردنا یل اعت هللا هرکصند زوتوا زوثب رابه

 هلا یبس كاکرزاپ لوا یدلشاب هکنک بواک هترابد كرلنا ناکرزاب یبحاص
 تعنغو رسا رفاو بودا ارغ هی هنط:طسق مه رکص رلیدلوا نا السم ی

 ۳۸ ۱ 2 را الوز و دتدالوا ثق ا یدرلنوب ( نمرا تما) رایدساا
 ۲ لها هرکص را دا یارصت ندعدق بواوا یرهش طالخا یرلکللارادو
 بودا بات هن هدهبرلیداوا اناعر راودنک بولوا كالام هنب راتالو مالا

 رلیدلا ندتلا مالسا لها ی هصصءو سوسرطو رلیدتا طرض یرادنرد

 یسهعاقنیتم تواوارهشر سسو هک راددتا اليسا رزوا سس دالب و

 1 ید رنو (نامالا تما ) ردیسس رک كتالو نمرا الاع ردراو

 ۱ ر لرد هڪگ هی دس اط وب هد رع ریصع بواوا یدالوا ثثات

 ۱ هساو یراتکلع ردع" ود هنفرط لاو برغ كنەنط ط9 یرلتالو

 وا 5 رالا كلم نسودنک ی رله اشدان بولوا قو> یرزکسء
 4 ردراو ضرا شب ییرکب هداتکلم رارد روطاربماو راساح هب ودنک ر دبا معز

 1 یسهفناط ن امالاوب هک نو-باوا مولعم ردیضرا یریکلا ةیمور یسی رب

 زرد یراوایو سواه یو هوس ەلد كن رف رلنا هکرد رلکدید نو-امرح

 . هداس ام رجوراق وب ورب دیا ییااعر كن را مصیق امور « دنامز یکسا

 3 هفلاطوب نا دنرلف داوا لاخلا فروض مود ۶ رصایف هرکص یدزرولوا

 1 رلید] وب ل اردا بصذ مکاح هنن رارزوا ودنک یمدآرپ ن دنراارا

  ردرواح هنس هکاوا طالخا یرات الو بواوا یدالوا ثفا ( ج رک تما )
 1 قاخ رلنو ردراو یراغاط مظع رد رفوط هنلحاوس هہنط:ط ف جلح

 نيته بو وا ه رزوا تعسویرلت الو رد ارت یر کا تواوا مک

 ا تقر كلکب هدراناواردب م شسافت یالا : دع اق ردراو یر هعاق
 ۱ ندنادناخ لوا هسیا هن ره یشید كکرا رلوا ند رق ردن طو صغ
 دا ره ناطاس نایشا دلخ هدنیجر قلا ناسکس زو زوطردیل هلوا

 ( سکرح تما)ر دعا حف ین اتسج رک اشا یطصم ریزو هلل را ناخ

 اردا وا عفاو « دنسق مش بذ اج كشط ره راتوب

 _ بول وا یدالوا ثفاب یخدرلن وب ( جت رفا تما) یدیامالسا لها ضب و
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 لالا فیعض هرمدایو هک رد راهداز هاشداب و مور ءارما ندبایکح همانا

 رلنو ( هیلاقص تما ) رولوا ناب هدنلم ےک هتن ردرل_ثلوا نعت هدفدلوا

 كرانو یس هقئاط مور ردلاعم بناج یرانکسم بولوا ندندالوا ثفاب یجد

 هدنسارا طرح رح هلبا مور رحم الوط هیلافصوب مدقم ندرلوا بلاغ هتیرزوا

 ه دن اسارخو ه دسادنا ن ونا یدرارواوا هدننب برغ هلیا قرش اضرعو
 هدنلحاوس مور رګ راتو یس ةقلاط مور هرکص ید رولو یژریسا كرتا

 یراهسلق رفاو كنموق هنناتصوب رلبدلوا كلام هنن تکا كنب راتالو نالوا
 یهاشداب هفشاب كمص رهو رلبدیا فص جاقرب را ودنک بواوا یرارهشو

 یرل صعب هرکص تولوا هرزوا تیلهاح یک هراس ان دعدق یدیاراو

 فرش رلادرک هنشد هساکلم یاراصا یراطءب و هب روط-بث یاراصا

 هیسار و والصردراو نص ترد كن هیلاقص هدرعرمص مر هکر د شا ودا

 یسهقناط هعاتراو ردراب وسنم هنرلتالو یس هلج بواوا هات راو هب زکازکو

 ررولوا یک تاناویح هدنحاراکل هشمو رانامروا « دنلحاو س طع رع

 هیسور یراقدلوا نکاساب بولوا ندندالوا ثفاد ید راتو, ( سور تما)

 سور ب وناوا تیست هکرت نب سور نالوا یراد-ج دوخاب هی رهسش
 ید ی هر زج ضعإو ررواوا نکاس هدنلحاوس شط ام راتو ردراتء د

 نالوا روا هراودنک هلرا-ک لوا بو-اوا ځد یرلیک یبرحو ر دراو
 هرکصیدرازان ند لوا بولوا هرشک فانصارلنوب رد كن> هللا فباوط

 هکر دسشع | رک ذ هلیوب لماک بحاص نرارمصتت ببس رایدلوا یئارصن
 لوا هدندالو سور یرمصیق هنیط:طسف هدنح رات شانا بط زویحوا

 اط دادما نوعا كمرو باوح هتم" درب 3 هک ناو کاح توو

 ییسفن هبدسوک نالوا فلاح ید رق نکا یدرب و کا نی رقو ا
 هللا تیعبت هنب رلکاح یدلوا یتارمصن سور مکاح هاکغا عانتما ن ںیلست
 بولو هرفک یدادعا لنوو ورلیماوا ایمن حد نا تا

 رودنک ندیانالا مدق ٠ یدررولا جارخ ندنرل-تالو مور نالوا بیرق

 ) هند الو سور یرلتالو نولوا یدالوا ثفا جد رانو (نال تما

 هلافصو موربولواهرزواتعسویرلت الو رار د ځد ناجرب هرلنو ردرواحم

 رد هلرس هفناطمور یرلکنج رک او یدراردیا كنج هلبایرهغاط رزخو كرتو
 ) مور دالب هللا كرت دالب ی راتیالو بوسلوا ی دالوا ثفا (رفشاب تما
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 هفوخ دین ره لاک ندرلنا م و رو ید زف نغالوفو نروب كن رسا

 تبقاع یدزردبا قالطا ندنروقروق نررمسا راغاب یرلقدنوط رلیدشود

 ۱ اروغاز قا هرکص راغلب راب درب و ب رها رف بولوا بلاط هلص مور
 . هدنحوا ن سقط ز وب کس كدالبم هدیتزک صف لکی ه دعد ی دلانا نیس

 ۲ یی و و هتارصن ید نداد رفا ودنا مصنت تادف رق لو وسو
 ندبسوب یس هقناط راغل, هلج بواوا ینارصن یخدلوا هک ضد رو

 یلغوا هت ر تولوا لاله نویعس ه دزو زوفط امو رل بدلوا یراصا

 هرکص راد اوا ملص بولا ینرق رمص.سون امورو یدک (سورتب )
 نوا كنج هللا سور سوز رابدتا طا3 هرزوا رایراغلب یسهفناط سور
 یسور هلعا عش سناوح یدتسدا دادما ندرمص.3 سناوج

  رایدتنا عفد ییسهقناط سور نودا لاسرا هندادما كلا هلا رکشا رادعمرب

  رلشادنرف ترد هت رب كلا بواوب ضارقنا هب راغلب تاود هد وزب وب و

  (لیاوع) و(یسو») و (نوراه) و(دواد) رانا هکر ابدل وا ماقلارش الا یع
 ۰ یرالغوا كن دک مان سواوب ریما ن.دننایعا راغاب رانوب یدا رهننک مان
 ۰ بواوا لونقم هد هرصاسر یسومو كل السه هلا لجا دواد هد عبرا دا

 ۱ یدلوا لةت م یسودنک بودا لتسق یت وراه یا دنرف خد لب وعما

 ١ لضفل هدنرکذ هرصایق بورحو كراعم نه دنسارا هرمصایق هاکتوب

 . یدک ( لب رب اغ ) یلشوا هت رب بوسلوا ك السه : اف هرکصر دشقلوا
 هني رزوا كلا سوال دوخا ( سناوج ) یلغوا یس هجو# هرکص) دهتسرب

 سویلراب هد توو كلوب یدک هنب رب یدنکو یدسابا لتسف بودبا جورخ
 ۰ نالوا یراه اکو نرلتکاع نکا بولوا بلاغ هنب رزوا ررا فلب رصق

 جارد سلاوج روک ذم هرکص ندنآشو هنس کاو یدلا جد ین یرخوا

 ۱۳ تا ۶ 5 سویلزاب يالا لوتقم دنس شاخ یس
 یراکب راغاب هدفدلوا لصاو ه هنردا بولاق هل دص قلا ن رل تالو هلج

 هعلق هراب چوا یللا هکرلیدا است هصیق نی را>اتفم كي را هعلق هلج بولک
  هرلنا مصب یدک هلبا یلغوا جواو یرق ج وا یتروع كل سناوحو یدنا

 ۰ نتیالوراغاب هلنجاب ویدلبانییعت راصاخیرادقهتبافک هنیرب رهبودیامارکا
 . ردشل وا هدشع كب ايب رفت عدو یدلبابصا ک اح ن دنفرط هش رزواو طض

 كن هفئاط لواو هرلتالو لوا هب راغل, لولم نالواروک ذم ءرکصندخ راتو



) ۳۹۷ 

 ر اغلب ردي رات جوا یللازویچوا هک هد زمتقو مزب هک رد لقوح نیاردراو

 قريشا ةي بودا عز ندنرادب نراتکاع هلج تود االت ساهن رزوا

 Ai الک كرمئا نا زو س وب نکل OE اط کام نالوا ۵ بار طا لوا

 هدن الو یا مود هکردرو نک هی هجر كاع رات هرفک و ردت] د

 لصالاق راراغاب ندا طا هرابد لوا هد دم تدم هدهرصای مانا تواوا

 هنوط ادعا ردرلثلک ندنرلفرط لسو قرش بولوا ندنس هفناط راتات

 یحسم هللا مسا لوا هلبا یرلقا لوزن هن راک رهنر مان ر اغلب بوک نب رهث
 بواوا ق رفتم ه دو د> هنسو و قادواراو هب او دوام ۵ رکص رل داوا

 یرهش یرحخوا یهاکنخ كن رلاهاشد ۳ و رلیدلبا السا هب هرثک داللب

 یہا هدا كرنا رره یرمغ دو توکتساو هاو هیفوص تولوا

 هرز وا هلع راخاب بو دا نارذک لادح و كنح قوح هدرلارا هلا هرصایق و

 بوداال.تسا دنکاام لبا مور نوت کاک هنس وہ لوبناتسا ۳ هرکص ید

 رسعقهدنراکدتا دا رح قفا هشنآ ی وین اتعاو رلبدلبا لتق یرصیق سلاو

 كولم كرلنا یدلبا صال یرهش بور و ام رفأو رب یسهحوز الو

 ال دالبءوب ( سومورق )رد هک زوقط نالوا مول»»یعسا نداکحو
 رارکت اا مرهم بودا كنح لارو سورو هدنشعا زوب کس 1

 ریکا تتکلع اسارت تو وب رازافلب هرکصاد هعو و وب ,یدحابارش کا

 بولوا بلاغ ید هرصق لیاکیم سوء ورق 0 كا یدلبا التسا هنعصا و۰

 یدلوا كلام هنسهلج كنامشا نانلو ه دنسو دراو لو نيرا كن رک ا

 لویاتسا سوءورو جد هرکصادنا ردثلوا لا زوب کس دعدو ول 9

 رو نکس 4 نیکد دف و لوا 5 یدیتلوا اش ند و ا یتفارطا 0

e 

 راغلب ید هدکنحو ادعا یدلیق هباغ اکا یمرالاول سصیق هدنرد شعلا

 قوچ راب دلوا بولغم بولوا سکعر ما هرکص نکل یدیا راثلوا بلاغ
 د سم ن دنحارج لوا هرکص ی لل اه زاب سومورف بول ن ر_هلق ا 1

 یدک نوا ایس ءدلوق ضعب (نویچس ) هدنب شما زو زکس هنر بولوا
 ندان رافت وه بوااق هدنامورفو رحاع ندتمو |-ةمو هلباعم هلکنو رصقو

 مور نالت وط نویعسو یدتا هلغ ید ہ رلنا نوب را غاب رلیدلبا دادس
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 ۱ دلو یدو هرکص یدزا ناب عیلعو ن د یک ر هدنامزا
 یهاشداب هننط:ط-3 هکر ید بود ارک د ثانی اک ر دش! و اوب یبسكن رللوا

 ید رلنا یدلبا الحاو ی یرلیدوم نالوا هدذالو هدنرالوک نوره

 قو یرل.در و هفداط لفاغر موق لوا هکر اب دروک بوراو هتکلم رزخ

 كب راو دنک ندوب هک راب دروک یخد رانا رلپدایا ضرع نرل د هرلنا سپ
 . نامز رب راب داوا یدو یس هلج بولیق لوبق لزوک ن دند ینیداوا
 یسهقلاط كر هدنخ رات ترد یللا زویکیا هرکص بولوارارقرب هرزوا لاحو

 رای دتا د ادعا ن ذنسل اها م زراوخ ید رانا رلبداک هن را رزوا كرلنوب

  نس هنئاطلر بودیا دادما هلیطرش یرابلک هم السا هرلنا قاخ مزراوخ

 بواکهءالسا لاب یسلاها رخ سی رایدلبا عفدو عم ندنرارزوارلذا

 یا قلخ كرادد لوا ن الا رلیداوا اباعرو رلیدااق هنب رزوایرلت.درلب دومی

 شقرلتو لردااعرو دوهب قئصرو یرکسعو ناسم نصر هکر نص
 یرام !هط رارولوا هد هر شط هلرار د اج نزا بویلشف هدنرا رهش یتوک

 یحدرلنو ( رافلب تما ) رولکن دقارطارلی-ش یربغ ب ولوا قلابو رب

 هعنس یراق دلوا نکاس راد جد زاغ ریو غر ب واوا ید الوا ثفا

 هرکص رل,دلوا ینارمصن هرکص تولوا هرژوا تیله اج ندعدق ردرلبوسام

 رابدلک همالسا ن دیس اور کودروک كن رلهاشداب تعاجر ندرلنا

 ل اسراربخ هاب ردتقم ن الوا م السا هل تقو لوایرله اشداپ و
 نوعا كعا لارا هیعفر هنن رادرط نوعا ۱" ینه ند مور بودا

 كوابرب ندرلنا هرکص یدلیا هدعاسم هنرلاجر لوا ردنقم رایدلوا دنهاجر

 نیرللصا هرلذا هکر رلبدلک هدادخب هللا یدصق ES 3 ناخ

 اراصدەد:لصا بولوا موق رپ دلوتم ندهیافصو كر رلودنک هدک دا لاوس

 راودنک و ہدلاعس یاصخا یرلت الو راب در وربخ نب راک دلک همالسا هدایشو

 لوطاهدنجوا هتوا كنبراتالوررخ ناسا یرلناسل رردهدنهذء هةنحوبا

 هدنس جاو تواوا یورا یا تتالوو رراو هتعاسرب یرکدراهن و لبا

 ثفاد یدرلنوب ( ساطربتما ) رونلوا دص روسو باعتسو مقافو سذنق
 قهرا لواردراشعشو د دن رانک یم رارب یک“ هلی جحاوب بواوا یدالوا

 كنم رلنکسء تواوا هدرلهاک رخو هد روا ندعگارلنو رولکود هنعامرا لئا

 یرلث اس صو ہے ہ رود:ک بولوا لو كالنوک شد نوا یس ھهق اسم



 يم تب کی

ie 
 یهدناانزویهدا هقرسو یییلبوس نالی ردلتف یراتوععرف رکا رر دیا لق
 ی اکر ڪا ھے سارا تب اکش ن دکب ر بواک ےن و زر التف

 راردنا لت ف ی اکش لوا هسا لک درارد ا لتف کب هسدا كح رک

 هدیسرب بون هاش دابو را ررو کر ه دیآ ن وا قاخ ینیراه اش دابو
 ن دحاغا هب اشه هس وڌا بو دیک مدآ رادقر دکک وا اهن

 ن دا وب هس ر دیشا مکره ین ادص رارالاج ینار در او یراتل آر
 هنرلهاش دا راد اک یی وق بورکور ڪارل الو هدنک وا یسو روش واص

 ن دّسیه ه-سروک یه اشدا مدار هک هل وش راردا ےظەت هنر لاک

 هس ها رود نج هک ردوب یرلشدا بیعکر كرلنو رولوا نا ةر قع

 ب ویقراپاق سوب ھن راک واورارا هیچ هب اره ها رالو اطو زاب روب قلخ
 ییلئوزوا كتر لالو هاب روشاتزردا صقر هنفارطاو تودناراهم جز

 هدنفرط لامس ن دنیچ رگ ینیا بواوا هفاسم قلی ییا هب رغم ندقرمشم

 ییدعبس ملاقا بواوا « داز ندنوزوا یتا کرد یه ر دک د هجو اب دس
 نیصهنرو لخاد نیص هن ر بولوا لولب یکبا یکم نیچو ر داعش

 زوبق هدنرزاغوب كح هریک بواوا خاطر هدنسارا كوسف یا راررد جراخ
 ر دره-ش زویچوا هکر رد ییک ر دراو ررهسش قوج هدتالو لوار دراو
 اوقن اش یعطعا كنب رارهسش لح ردا مکح هاش دار هرهش یللاریره

 تالم ر دل وا عفاو هد دح ریس اوقت اخ تولوا یرا ره ناد جز

 بواواهاکتخ ها نادرهردع» رف قرف ییانوزوارد کی سوق كنیح

 اعر هدنکو لبرو یس هفلاط یرکسعو هاشداب هدنک و لبرپ ردک و لب کا

 دل رهش یا ردراو لو مظعو واتار هدنرارا ررولوا نکاس فرح لهاو

 كرارهشلواندنساللبتسا زرانات هک رردا ل ةن یدعور داون قلبا یکیایمارا

 رد رلنعا التسا هنعض اوم رکا كيج راتاتو ردشلوا بارخ ید یسکیا

 ردرلنٌملوا دیس ها ماو ندد دلواكحوک یرازوک كران وب (ررختما (

 ٹا جد هقناطر را ربد هن وا زوک كح وکلا هل. ونیتمه** رزخ ارز

 هدنلحاوس رخ رګ نالوا هبعسل ناجرج رحم ن الا بولوا ن دندالوا
 یکددرد-یجرک نوحارانا رانا راربد ید مزراوخرح هرگ لوا ژرواوا

 رد” اوعلب e ر دراو یرارهش هراب ترد كرلن ویو رداکد ۳

 مدق هنناط وب ردسثعاان ناءرشونا یررهشو هکر ی درصد (و ) لبا
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 تولوا نکاس هدنراتشد هس ہا ق اھت رایدلبا ثراوت یدالوا یررمس لرا

 وکحو الم ك راد لواو رلب دابا ارا هبصفورل ره شو ربیع" یهرزج ٥ی
 لتسسا هنب رزوا كرلنا رکج دالوا هککد هتفولوا ات ی دلوا ه دن دیرلتا

 كرانانو لر (و )را بدلوا جردنم هذحار انا یرادش بودبا لتق نیراکویو

 قواو كعا ظفح یلویخ تاتا بوڪ“ تآ یکی سههناط ب ع یرلاع

 ماکحاضب ندنا بوقاب هنکو کف تک كنو نویقو كا::زباو قعاب یاو

 لوا ندناويحو ن درلتوا نالوا ه دناو ندننول ك زورو كغا جارعسا

 تفاب ن نیصرلنو ( نیص تما) رد كليب نغیدلواوص هدنگار , دلع

 قذحا« دن اع ا! صو نهم را ر دهریثک لئاقو ب وعش تواوا یدالوا

 ردراو کر همات تراسه» هدر وصتو شقن تعنص اصوضخ بولوا سان

 یب راک كر ورسمو بغت و تماشو یزاه « دنزرپ وص هک هوش

 ۱ یرله اشداب و ردت داع قهژاروصت هدنرانابو ,راردا نیو قدر ن دنربرب

 واشاب كوو ولبوب هصق ینک ا كلەغاط لواو رارد اعا هلداع تسایس

 یرلنولو یصٍ یرلنرو ورولوا هجولارودم یغوح بولوا وازو لويو
 ج هدنوکو بواواژآ یرال ةصو فیح یرلدبو ی زمرق یرالقورفشا

 عیسوت یرلبز هدس ابا بولوا زو جابیدو ریرح یراسابلفم اعو نلوا لافص

 یرلکک را ر دقچآ یرل-شاب كراتر وع ردقط امو ل وذ لب وطتو مکا
 1 ا1 رر دارتس نی رلشاب هللاا یشرب هباشم ه هوسلق

 ا_عتسا هلباوص رد رات تدابعو ن ات وا تداسعو تونو تشعس یرلند

 . یرلها-شدابالارردیا لوبت هرزوا غانا یسهلجو رارونیلس هلدغاک بويعا
 یر هبونبا ېک یروب ندجاغا هزادنا رر كرلنارغا لوپتهرزوا عانایراکب و

 لرب یراناریاسو یتاناوح شلواردسولفیرالامنیع رارد الوت هاکنابول وا

 یراتداعربو راردبا عاج هنبراتروع فو ضیحو رزقا لغ ندتانجو
 هنرزوا راردبا نفد نوک یکنوک لوا كج هلک هدکد لوا مآرب هکر دوب

 هروکه لاح كنیم نوکی راک د روتوکهرانمراروةروذاکو ربص دوخاب هرون اب
 قلخ هدنراکدنود بودا نفدراردبا نیب زن هلا د عاونا یرالو كج هک

 رزکو د نیلا را لا هنس چوا نوګا یرلتیهو رل رشباق یراش اق لوا
 زلوپ یش رب ن دم اط لوا هلبا ح ابص زرعسآ نما ءط كلواوا هک رهو
 ناه رازا رغ و یناوی> یرلک نا هکع و رر سا كناشوا لو هلبا لو

aرب نشت نت ی هی نا یا نت ی ی  



 ا «dp یا
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 یدلبا قلعت هز كعد روغداب یدایق سد زوفداب یرلنا زوغوا را یدابا قاقتا

 قلعت د هل بق چ اقر اک اویدلبا هیلغ هنب رارزوا یرلشادن رق .رکصردکءد

 یدنلوادیسل لقناق یسیرب كرت رمشع ل وا بواوا راع یدالواو یدلبا

laaیرانااربزیدتلوا ید قاعق ید یسارو ردکعد لھ ا بحاصیس  

 ندنا هلغعاب راق هدرفسرب یدیسار و یدیشعا داوت هدنگا یعوود جاغارب

 یسانعءیدنلوا وسل یخ یخ د یسیر رايد لوا هیس قاراقن وا یرلعا فاع

 هماعط نو رب دو ن الوا یر د كن هلبق و ارزر دکعد لوا جا

 د الواو ر دوب هی بس ی دیتا فا ن دزوغ وا بوت و لوفسشم

 یدلوا یراج یکح هن اتکرت هلج بوبوس ینطاس هڪ دلاغوخ یابتاو
 تواوا تئطاس ثراو دحاو دعب ادحاو یدافحاو یدالوادرعص ندودنک

 تودارتس هترزوا ارلنا نود رف نروت هدک داک هل اخ لما تنطاس تبون

 ناشی رب و «دنکار هفاذکاو فارطا یخدیقویسلا ةت یدرمق هر لاک

 یدا روک: كن رب لواو ناقیعسآا كنرب هکشادن رف یکیا ندرلنارلب دلوا

 هدنا بودا زارف هب هردر هدندرا كءاط نر اصر هلا یرالابعو لها

 هنن دالوا لروکتو تايد هن دالوا كايد ا وح ی رال-اورلب دعا نکع

 راب دارا ۶ هنحدو دحیاصقایرکا PERS اسیدناو] هيل نيکآارد

 هرلنا تشد یتحرلردجاق هتشدو هنس هطا عرق یمهغاط ق اصت ندکارتاو
 یرلتالو لصا جد یرادتهر تاک اراوررد ق اهق تشد بوللوا تیسن

 هرکص ند هددم تدعو رب داوا ا اعر ه روت بولاق ا ناف

 هرکص بولاق هرزوا لاح لوا ځد نام زر رلهدلوا نیقاوخو كولم هدناتسکرت

 بوجاق یس ھهق اط قاعقو یدلبا لاص تسا یرانا ها-ثمزراوخ د
 هدنامزو هک رثیدارغوا هلح مان باوبالا باب عقاو هدقنق لج نکرواک

 راده رب ندنس هلبق یلیقن اق نوعا هظداع لع لوا راد و رروع اکا

 هرلنا غ اط لوا بولاغوح ه دلع لوا لذ كرنا رادابا ن اکا م دآ

 ید هرئص رلر داغاب هکعد قق بودا فر رحم هرکص یداوا ب وام

 لع ةف ناورشوت ندهربس اک اهدعب راب د د قءوق یوو اف درک شد اف

 ندزرلف او دنک هنرزوا هارلنا E داکنوګا تعا ومقودس هروا نح

 یسر دن: ڪ بودا سالجا هرزوا ر رس یاو نییعن غوبو شاب یدارب
 بول وا همسر رس ناکا هرلناورپ ندنامز لوا یدلوا هناور هتتکلع ورک

 و
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 ز وې بول وا هرزوا دایقناو تعاطا د هنمارک دالواو رابدلوا راصداو

 تصرف اعادو رایدلیا ناغطو ینب هرزوا یراتلبج یاض:ةم هدروهت هتف
 تلاطدو هقدنزو دالا لاد ضع! ند رلنا رد را هع دق ویش یب هك دلو

 هفن اط لواو رابدلوا رب-هظو نیم ه هب وقص “دح الم ب وړا لړم هّتعس

 روک ذم هدیغاشا ےک هتن رای دابا ادب تنطاسو کالم ہللا یرلت اعا كرلنوب

 كنس هفت اط راتات هدعان الا عدق هکر ید یبحاص رهدلا بل ردةج هل وا
 هد هیمالسا دالب هلا یرلت الو رلثا تویلوا یرلناصو یرادا سالا نیب

 اطخ و و ردل وا نال وا فو ره وبد ناتسکر ت هکیدیا راو اطخ دالب

 كلام هرلتالو لوا رالی هکن بودیا الیئسا هنب رزوا رهشلا ءاروام یسههاط

 رارغ هنیرارزوا كرلنا مالسا لها نالوا هد را دد رس لوا یدیارلشاوا
 كلر هد هيمالسا دالب ید رار رايح رسا ندتاوساو لاج ر بودنا

 هراکاکب هرکص توالو هدتمدخ افلخو لولم ید روالو قوج یر رسا

 ك رتلا هک نم هتفو * رد ث«د رعاش هدنفح رانا ید ر رول وا لات

 تناك اوشب وق اذا م وف ۸ اتصالو انوص مهتابک دع رال * تک رت اھ

 نا طلس د *.اترافع تناک اولتوق ناو اتنح * هک الم 3
 یخدرلن القراب- اک هنف رل نیمز ناربا بوک ینو هج یرادقمر لرلاهدننقو
 نیدلا ءالعیدلاقمدآزار ند:ساف»هضالرلنا هدناتسکرت بوک هج درایو رب

 عسط ید هرهلا ءار وام هدقدل وا كلام هناسارخ دالب هاشم ز راوخ دجع

 بولآندنرلا نرلتکل# هليا لادجو كنج هک بوراو ها رزواویدلبا

 بواک ژراتأت نالوا نمد كنموق اطخ هرکص یدلبا لاصیتسا یراودنک

 هلا یرا دیک برق هث رلتکاع حالا لاو رل,دابا ط.ض ی رلتکلم لوا

 هدّتفو ریکتح هدعب رابدش ود هن ر هیعاد لاصتسا ځد هی هیعالسا دال

 دنګ رات یرالائالوم رلیداوا لئا ه را دوصتملو | بولوا دک یر هک

  3ر هدنمان ناخ هرد یرالعا دح كن رب هن اط راتاو كر هکر دا

 هک درک هنشاب ر دلو رانا یداوا لغوار هرکص یه ا راو یدالوا بولوا

 هدک دار ورح هنس رب ندنتدالو كنالغوا لوا س ید ر نوف مسا
 دح ومو نم وم هللا ياده كنيلاست قح یدد نوساوا ز وغوا ا م

 تلامج م وق لوا ر دبابا ل ر رانا یرلغادلرقو كل راکرت زوغوا وب یدلوا

 هغاطرب هلکناو رثردابا ت وادع هزرغ وا هلا یرالوا هرز وا هل طاب للمو
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 لکا یتارشحو فیج یکم ام عابسرازات بهذمو ند بوا وا رارقرب

 ضعإ ررغن اصوا ن دلاتفو برح رارواوا هدرلارڪو هدرلغا_طو راردا

 مارجاو هیکلف سوفنرلثا هک ردلوقنء ند هسیک روللوا داقعا هيرا وس
 رولوا شاوا تیب اص یرلند ه دروصوب شهر ردنا تدابع هر هب ولع

 هنرزوا ناثوا تدا عو تسوح ن الا اذه لا هسا رانا نالواهدایح

 رردنا اعا هب رح لاک هیاسا طفح یسەغتا اط راناتوبو رد را هر زوا رارعسا

 زردبا ملعت هجشراو هآدیمربتعءهدنرلناب بس كتبراناو كنيرابا هنیراةجوچو
 رد راو رلءدآ یحاص هب رګ هد هنکعا لاوحاو هتم زا راو دا هدنرلسحاو

 ناسناو ناوح هج نما بودا عالطا لیصح هباسیشا صاوخ ضءبو

 ع ولط كکاوک ضب هدنراتاننکسو تاک رح و را ردبا یدصت هنس هطاعم

 رانا هکر درطلا رع> ندنرا هب رغ روما كرلنا رد رل هرزوا رابتعا هنن و رغو

 ررر دعرر ول هاکنا تق و یراکدتسا را رد شاط هدحاکا هاب د

 یر هرثک لئاقو بعش ك رانوب ( ناک رت تما ) یش لک لع رداقلا ناصن

 نک# یدادعت هکرد راو ذاختاو نوطد و راع هکت هدنس هل ره تولوا

 نوعکنا ردبا طالتخا د هلراول رهش ۳ وکر انو ردلکد

 ندن رلروبع ینو > ره مساوب هرلنا اریز را رد ناک رت هلبا هی هادا هرمنا
 همز ناراوموصح هدرا نار رت رولا لق راتو یالظا « رط
 هرکص ید ر ولتید كرت قالطالا ىلع هرلنا تواوارلتکاس هد را برق

 راد اک ب وک یرب یت وحج هدنتقو نیکتکس د و ناطاس هل ودلانیع

 كن هل ودلا نیم رلیدل وا تیعر ههل ودلا نیع ب وا وا ناس یسهل-ج و

 رلب دا دا یتطلس ند رتا تودیا جو رخ هرزوا یدال وا هرکصا دن او

 هکر دشا روم ظ رادمان نیطالس هعندرلنا ردکچ هلک یرارکذ هدرغاشا

 قاخ تئادرو س۶ وتعو باق توق هشاطوب ردکج هلک یر رکذ هلج

 ز رج وک بوئوق هلبا یراناوبح رانا هدنامز یکیذع ردنود ندرلکرت هدناب

 ش وب نی راشاب یسارشا زا ر ول وا هد راف الة نشقو هد راقالباب نی زابو
 بودا لس همور یس هلج هدب کنج هاتف رد رالنام هدافو ىب هت دل وب

 یاق ندرفنا هدعب رد رلثلاق هدمور یرنک او شک و رک یرلضعب هرکص

 بودا رومظ هاش نایلس ی لرغط را نب یزاغلا نام ندنس هلمق ییناخ

 ناوعا اکا یس هلج هدنراقدلوا لالقتسا زارفا ع هدنضارفنا كق وعلس لآ



EAS) 
 هقمارج دنکو لب رب ردکولب جاقرب یسهفاط طب و و ردندرلنوب هدرا ىدا
 یرلندو هارسیراتغا ربد نوب رولا هنکواب ر ونوبلاداک هنکو لبر و

 یرلتعنصو هدهشو عارعو اف رو ا رنو رڪ” یرلع بولوا هشاص

 ید هایم طابنتساو شویج بیترو راجا سرغو راهنارفحو نایب دین
 جک هدعاب 2 نکل ردو زو س نيلي وس ه نوح طیب یدا راش یک كلو

 بولوا ن اشیرب رداکد تعارب هقشاب بولوا نایرمس هنیعد طب هکر دوب

 نانلوارکذ هرزوا قلوا ن دندالوا ثفابورلیدلوا جردن هنرلحما كءا راس

 رد هعطع تعارب بولوا یدالواثفاب ن كرترلتوب ( كرتما ) ردرلنوب ما

 اپ هتسوک یربغ ندهللا ید دع هکر دد وج ردقل وا یی وعشو لئابقو

 رزق هدناح ید E ۳ هر يطع تما کا هقناتط وب

 یزنکابولوا هرشک لا بقراتوب ( راث ات تما ) رواد ناکرت هنیسقرب و رازات
 بووق هدرلارحصو رلغاط نالواهدنفرط لامع و قرش هدنس هنوا كن وهح

 رانوب رولوا هدر هش جد یراضب هجئراو هندودح نیحات رارجوک
 یر هاش داب لفت سر كژودنک تولوا هرزوا تعاطا هیح لولم هدلصا

 هاشداب یرره تالئابفوب یداراو یسیئر ررب كن هلببقره قجن | یدیغوب
 بودناقاغتا هللا یرلعا بصءهن وند نوساوا ند هلبقیرمعبواوا ندزب

 نيج وندن س هقاط لوفم هرکصات رابدم هدابصنهاشدارب هرودنک

 بودیا نطل-قو یدلیاعج نی هاکكيراذا بودیا حورخ هسوگر هدنمان
 هدیعاشا ےک هتن یدایا بعلت ود ناخ " ریکنح هنسانعم ایوقالا ناطاس

 ۳۱۱ ۱۱ داتتسا ناکاو يارطا ءرکض و دکچ هلک یرکذ
 بوډا تر اسخو تر اغو موح ارارموارارک هنعلفا نیحو هنرلتالو

 بولوا هیس اب عابطو هس اق بواق با رانو رب دلوا کلام هی قرکا
 هسرپسا ن وسا وا ره اط هس رسا رارب ی رلیش نالوا نکگ یسهع نامه

 یرله ذمو ندر یرمغ ن د هضح تیله اج كرلناو ن واوا سک

 یقاارصت « د شد یرا دعمر و یس وع هدنیج یرادقهر هرکص یدیغو

 كنا بواک همالسا نا دوج ناطالس ن لک ولم كرلنا هدعب رل داوا

 یر ادقمر ی داک هم السا یرکا ل رانا نالوا ه د: څ د هلبا ی ها

 نکاس هد رار نالوا اهدنفرطلاعو قرشامارلرد) افق هرزوا تدنارصف

 هرزوا یر هعدق تیله ای رواد ق لک هرلنا هدن ام ز و هکر ارات ا نالوا
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 زد راو ی راتءاهش هدّعلعوب هب وصو هدول هدنآو هدکمردا وا بوتا ندرلرب

 بیع یتمروطوا هد هرفسر یشک حاقرب بوب رکاب یماعطیرلیض»» و
 نوتقاط را هب و ک ندرهاوج سقن هنن رلقا و ی رلهاشداب و روئاص

 هر ر یهاس ور راذاو رار دا عضو را ه دال ق رهو هن رلت وب
  LETEه د رالاو راررو لوک ندنززوموا ی را راکتمدخ بوخ هب هرکسد

 تودا هط احا نی رلفارطا یرلعابا بوتوط کال هکلوک ندندانق سواط

 یرنادابعو نابداو تاداعو مو-سر هل كرلتوب لصااو راردیک هل وا

 جد یرلتفا و ردقلاګ ۵ سان را  Eدنه تا هکرید یتورب نع وا هب

 ب هدنرلناسل ردح وک ند هلج یرلت اکو ظفان تولوا واو تباق
 جد كطفل صع و رولوا ج راخ ند طض بولوا یس هریثک ء امسا كش

 اذهعم رواوا حراخ ندهطاحاو زواڪد نددح بولوا یسهدبدع تا۶

 كماراسو یهتا ردموظ:م هلبا مظن ر صوص  راودنک یراباک نکا

 دحار مالحا تواوا تاسو لدع ع وش و کح نذعم دنه هدنناب

 تعنصو اقر و طخو موجو باسح ردن ربحاص هبن رغ ج هو هلضاف هارآو

 ردرلشم رک وا ندرلنا قلح نران وا درو ج رطشو زرد قناف هدفویسص

 بب رغیزرطو بی یعضو كاك لوا هکر دندرلنوب هتهدو هلیلک فذصءو
 یب رعو یسراف باک وب هرکص ردفیلأنرب غلاب « دنروعا تسایسو رییدت بولوا
  9ماحن جوف ن دنس زانو ( دم تما) ردنعاواذج ۶ هدتسلا اکو

 كدنه ردرلفل ام هدنه لها اموسر و اناساو اقلخو اةلخ تولوا یدالوا

 هنمسقر رریسعنم هع کیا ید الب رانو تولوا نکاس هدئش رع بتا

 لیذو هروصتم یراروه نم كن راره-2 رد ه در لحاس هکر ارد نال
 هرق یحسفرو ردشلوا بلاغ م السا لها هتمسقو ردرارهش ناتومو

 یرالو ردراو یرارهش قوج را رد رمعشت دنح سقوب هک ردشعهود ه.فرط

 یکرابدنه جد رانو رد هدنلا لدنسراتک ن الا یژیکا كعس و و ردیراص

 یدالوا ماح ن طوق نب دنه ( دنهتما ) هکر د هدش*انم یک ررابط هتپ

 رارزک هدرارعک نالوا « دنسارا دنس هلا ده یک برع رلثوب بولوا

 هتسلاها دنهو دنس یوسرو یتاسا كرلنوب ( و) ردراو یرلتویقو یرلهود
 ن صم نب طب هدعاورر و ماحن ناعنک نب طیئرلنوب (طبث تما ) ردقلاع

 لباب ضرا یرلتکسم بواوا یدالوا ماس نب مرا نب طب « دتاورر و ماح
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 نان"وب یدشراق فلاوط قوج هلفلوا هاشداب ردسو ین وچ هنن را رزوا
 هدمانالا عدد ل ران و رلبدتا طالثخا ند رل, مغ یجد و مورو قلاعو

 رطدلوا یئارمعد هرکص یدنا راو یرل و یرااکیهبوا وا تیدیاص یراند

 یکساو ردراهرزوا یهذم هب وقعب یاراصت هدرصم الاح یس هن كراناو

 یانارعو تاج رنو ناعسلط یدرا رولب هیرغ مواعو هفسلف رلتوب هدنامز

 بولوا یرهش فنع هدنس» رغ بناس كل یرلکلم رادو یک ایکو هقرح

 ماحن طوق ن دنه ران و (ینه تما ) رووا قالطا هنر هثس رلهاش داب

 ییک ر رزوط نيد وارد یکیا قرق ردراو یر هرثک فانصا بولوا یدالوا
 ترضحو مدآ ترضح ىجا يو رردبا راکنا یباسیناو رارقا یا
 هزوکوا یک هشنآییک بواوا هوش ییک هیرهد یک ررروتک ناعا هعءاربا

 هنب رات داد یخامرا كنک بوپاط هب وص ییک و زرابط همانصا یک
 مع زود ر داک وم كالم رب هن ر زوا دوخ ا 0 ى والا ضصصخت

 ځد یس هلجو رردیا تدابع هتاول ید یسضعب و هنارایس یسضءب راردا
 I ا هدو ید یکولب رب و رد را دعع» درو حسفو حسو

 ندنکوک ناسنارازعا فاکت-ا ندیشرب ود ردا دخ قولخم ايشا هلج رلتآ

 هن رند و هننرلشأیو ررخا وصو راز ماعط ند:ساعخ ناتا بوبا را هد 5

 د یکولبرب و راردیا ع رک یلاوما عیجو یجاکنو یحابذو رارونرو- لک
 هديتنا یسوسعو لوةعم یکفو راردبااّتعا تباغهرکف ما ربا وب هک رد دم ۳

 لرل هدهاع دهن بودا نيع ضنو هغي تضانر تولد رد هطساو

 هلذلوا درجم"ندلاعوب رکفو راردبا فرم ندناسوسح نرارکفرلذوک حاقرب
 یهو هم اکو رارریوربخ ندنابیف» هکر واوا قوح بودنایجت لوقع ماع

 یرللع هموکو الا dd هار و راردا لتقف بودا عاما هنرزوا یر

 ا ارز ص هرکب ی ی یر هلصاو نالوا دمو ماکحا تواوا

 راکنایتوبن هلبا تیلکرانوب ررعا را تعا هنارایس بواوا راد هاو یرلماکحا

 تاداعو موسر صوص# اک كثب رب ره ید هللا مه اق رارد هرزوا

 ی افیتسا بودیا فیل ار صوص نوجگا كلا ینورم هکر دراو یر هلطاب

 لافص كمدا ضءب قح را رد اژوا ن زالو رلب ده و ردشعا مار

 كرلناو را ون ه_ وراص نا وص یوک زا یککور وئازوا ردق شراق چ وا

 كسک وب نرالو را اص بع هطرمط بوا وا بیع كەرو.کو ا ۰ دا
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 قاب یلاجر هلج هل-فاوا مرجان یز وب كکک را هدشاب كراتوو زر ولوا

 ےھل م وق * ردشعد ارش ضعب رداکدوالب یسهج وف یک زرونو وط

 اووح ال * هو ء4 ةج امص او۶ اذاو * ريج نمالعلا فرش

 برغم كن هج امنصوب * اوماتف مهیلع ءايلا باغ * ةلبضف لک لاک
 رکب یا ادتا ندنع لن وب هکربد لماکلا بحاص هدناب ی رال وخ د هنیمز
 ےازغ هنولفا ماش یرلنا یرلت رطح رک, و اارز رابدقیح هدننفویراترمضح

 بوراو هرمصم هلا صاعلا نی و رع هرکص ید ارام ر وے لاس راو نیت

 كلا هدهد رل دلوا لخاد هب رغم هللا رص ن یس ود هدنتفو دیلو هرکص

 هاد دارفنابح هل ودتک ندناتوراو هد اغا ق راط یس وا دارا

 هد هاکحوب لفاکلا تحاصهکرد یک رای دانا نط وت بوبح هزار ڪک داکعا

 كن هدعاصم هکر ید هد رتو ردشمالوا ع و۶٤ ندب رغ ب وجا د ره

 ردرلن وب ندا ترص هترموت نی ید-مم ب وا وا نود لبج یرلنکسم
 ن یا رکز وبا ند هتاتنهو رد هل ربا ندهدماصءوب یس هلق ( هاته )

 یداوا هاش داب یلغوا هرکصبواوا كلام هیاصابرفمو هش رفا صفح یا
 هک یدل وا رارقر هرز وا لاونم وب لاح كد هم رات یکیا یللا زوتلاو

 ( هطاوغر )یخدیسیرب ندنانابق روهشم رر و ردعح هنلوا رکذ هدیعاشا
 برعیسهقناط ر ری و ردهدنرافرط یلیح اس طع ج ییکسم كرت و هکرد

 هلصارب یراتاغل ردراو یراناسارب یربغ ندی رعو رارولوا هد را ارعص ییک

 یر ز وس ك زر ر کردا هل وش هت ر ر یعورد نکا ردهعجار

 هک رد( هنانز) ید یسهلبق روهشهرب كرب رب و رز هدا مهف رسناججرت
 هللا تس و رفو تعاوصس ید رلنو یراهاشداب هساما سو ناستو ساق

 هکر ید یهگردیدالوا ماحن مارصم نطق رثذوب (طبقتما ) ردر روهشم
 ماحنب ناعنک نی طبق خد یی و ردیدالوا ماح نرمصبب نر سصم نی طبق
 هکر ردا عز یسضعب كطبقو ردیکلوابوصا نکلردیهاذ هنن رالوایدالوا

 هرمصع هقناطرپ ندیلخآ هکر ل ردو راول وا شوا ندیلفت هدعب هعر راودنک

 رلیدبا یتارصا راتاو ید هروا ی رال سن و رلیدلارق ند رلیطء بوساک
 نکاس هد رصم دص ردفنص یکتا طبق ارز را ردا هنلست كرلیلعت وو

 یسلاهارصمویو زولن دا ےک رلثلوا نکاس هدیخ اشاو سد رم هنی روا
 نالسنح ی ربغ هد را هرکص را رد اوصا عدق رع و مظج کالم طو نالوا



۱ 

 4س رلید رد رللو كن ودنک یس ا اعرو زدن راح ی هر یرادتم هقا.تم

 ردراو یخدررهش هجن هدسلایاو ردیادازا هسرل, دراص هسراند رونللو
 مسن هذانصا ههلر یر ره كنادوس ما ناثلوا رکذوب هکنوسلوا مولعم

 فاضار اس یسهفناط را هروب ارز ر دلکد ننکم نا نس هلج هکرواوا
 تولوا یکت انا وح یرڑکا نکل رارواک ریارب هسالوا ن زو هللا مدآ یب

 ییک و هنالب ییکو زرانط هتراهاشداب یغوحو رولوارفتت« ند رانا عابط
 یدوم یھ بودا تدابع هراجشاو راعحا فانصا ییآ و هناناویح 2

 ردیس هيف كرابئاعتک رفنوب (رب رب تما ) ردننارعذ یک و یس و ی

 هدعاش تولک هلا یدالوا مان ما رام ی ES هئساا قرفت ۳

 نرقد»» ات رقتنطاسویدا و هاش دابهدرادد ل وا و یدلبا لوزن هنف رط نیط اف

 ۳ ۶ لوا دم و ولوا هاشداب منکر ه ندنهنک و بولاق ت آرا هتدالوا
 مالس ۱۱ هلع دواد ترضح ا هتفو لوا ات ید رارالیق همس ت ولاح

 دن مسا كنول اج وب هکیدابا لق یولاج نالوا یهاشداب رخآكراثا

 یولب رپ بواوا ناشی رپ و ق رفتم ناعنک ون هد هعقووب سد یدنا دایک

 ن قراف رلتو هکر ارد یکک رد رانوب نالتند رب رب هکرایدشد ۵:درط برود

 كناليغع سقف هکر د و یراعز یدنک كراب ر رو ردیدال وا ماحن مصت

 یراق يص ن سقى ر فاو دنک ینص هحاهنصندراب رب روز هلوا ندند الو |
 ی رود:ک نص هان زند رروب نههو ردبا مز هرزوا قل وا ندندالوا

 ناعنک هرزوا یی دنلو! رکد یسهلج نالوا ما نکا رروناص ندمت ی

 یدالب كراتوب هک( هماک ) هلجزا ردقوج تبا یلئابق راب رب رپ و رددالوا
 نالود نيف هلا یش هللا دیعوبا بولوا رلغاط نالوا هدطسوا برقم

 یرلهاشداب هیق رفا هک رد ( هجا نص ) جد یر هل بقر ردرلن وب ندیاهماقا

 رانو هکر دشعد هدههانم یتک را ردند هلسق و یزیر نی نیکلب ون نال وا

 ندجامنص ن رام یولب رو ندجامنص نراق یولب رب بولوا لولب یکیا
 مولا د 0 زلف ر وعو ووا لاد هطاب ردنا تا

 هنوتلو روتاوا قالطا ن وعلعو نوطبارعو هدماصء هنس هل كرل نطر وب
 ندا ان ن رهش شکار بولوا هد رانا تنطاسو بی ندنس هاچ

 قلخ هفوسمو نکا ندهلج یددع كل هلادحو ردندرلنا یعشات نب فسو

 هد زدعحو رک باوا هعوقوطند هباب رلاوبو رد رظه توخ ندنس هلج

0 

AT 

 اا

 ا
 ah ume و ی اس سس ای یا یی نو ی n ات

 و قف

 انس نا. سس اش



) ۳۸۰ ( 

 د. السا یرادقمرب هلکملک دعالسا یا یراه اشداب هرزوا ینیدنلوارکذ

 هنا ونح بناح كاهش بح (ملب ز) راب دا اقهرزوا یراهع دق تولار یعوج بواک
 رلیداو مالسا فرش احیس ها جهرکص بولو ا مانص اه دبع لواران وبر درا ود

 برغ رانوب ( هیون ) رد هو اص یژک اوردندرلنوب یلیز هیقف روهشم
 اشک او بواو !لصت هنا وتج دودح ر مص هور ارواح هپ هشب> ندنفر ط لام" و

 لالب ویرمصم نونلاوذو ےکح نام هکر د یھک ردیارفسهرلنایرکسعرمص
 یرلک دعا یش اوطبوتلوا هقرمس هدر امزوهدنامزو ور دندرانو دماج نا

 لتهدنف رط بوتحو وراقوب كن هندح ییالولرلد وب ( هاش )رد درلدوب رثکا

 هرزوان اماو نءایرلتالو ردرلتاب رعوهدایزیراءلهاسوردش هود دنیا

 !ردععاط هتیرلدرونا وب نوٌلاهدنرات الوء راردبا هلماعم لزوک ہرا تواوا

 تسو ۱كدنالومهزید البلرلنوب ردیس هغ اط (مدامد)یرب ندنرلتاكرلزوب

 ندن راتکنءراذوبارب زردر اناكراهرفاب وکراذوب بواواهدنرزوا لړل هدنفرط

 لاش هدنصوصخ یرات دارد !تراغبوروا یتادوس فثاوطر اس بوقیح

 رولوا هفارز هدنرلتالو دراو ی هلت عاضواو ناتوابولوا هرزوا لاکو

 لواردیک هال و 2ز یک واب رو هرم صم کولر نوال وپ کمالی هدنشالو كرلتاو

 بواو هدانزندراهرق هلج یتاهایس كران وبر دس هغ ط ( جز )یخ د یس ور ك عا

 لیزر ا طه ور دا كنج هدنرزوا كلا بوش هژوک و اردیریحاصتوسقو ساب
 باحتالتربد وب ( رورکت ) روثلوب هدمسقهلرحه دان تسوا كالو كرت وب

 بواوارافراتوب رواوانوتلاهدناردع ولج وی رغیرات الو بواوا هدنسدب رغ
 ناسه یژک ار دیس هغ ط (عاک) خد یر كرلتما لوار درا هرزوا لا اهدنرل د

 تمار رلنو رد (هواغز)یخد یسیركرلتما لوارارولواهدنرزوا لیتر دیکلامو
 یزرهشكوب کیا بواوا عسا و یریتکلموردرا و یرهریشک فانصا بولو | هعطع

 مع ظعل تبا غب هنراهاش داپ دفن اط و ورا د یزک ارتهت رو نان انهن ر هکر دراو

 (و) روک هل ایرابرد تاناویح یراراسب ویک فوصیراهاشدابو راردیا
 هد رغم بوج یا صفا بولو! کوږ كرر هش نالو اهدنرا- الو را هرق یره شه اغ

 رقاب وزوط وربجلا یس هفت اطراجتر ار د نوب اغ هنسلاها كوب ردشلواقاو

 رت هدلاار ز ررروتکربت ندلا بوراو هبهناغ ندنرهش هساملعم هلا نګ وو

 هک وام نروظوا هذنا تواوا هات .ن دنکتا و کلو ریو و
 قلبا ترد كه اشداب ها وو ردرهرژوا تعاطارلهاشد اب نالوا هدد ارطا

CN) 



CAS) 

 نوا سد ر دشلوا یرلک ارمْسا هدعتس ثعاب هنس هتک ب > وک ندن راد

 هب هنط:طسف جلخ هدن رلفرط لاعسو برغ توعلاق هل ایعو لها ندنع

 ییس) « دلحم لواو راریداتوذق اماکآ هکرل,دلوا نک اس « دلحترپ برق

 فا ضعبو رلیدتا الیتساو بلغت هرالګ نالوا نیقب هو دنک بول افوج
 یناسا ے ھن رلن سا هلییس> یرلغا ط التخا بولوارو اح هنیدالوا
 یژرکذ هدیغاشاهکر دنا روهظ اك و لولم قوحندرلنو و یدشراق
 راثویوردیر هفت اط نوینیطل ین اث نانویو نوع رغا لوا نانوب ردکج هلک

 یه اش داپ مور هدنس هن یفطنا ن ایکس زویکیا كر دنکسا بلغات

 یدیار هرزوا تعشحو تکو ش هجاوا بلاغ هنیرزوارودنک سطسغا
 لضم یرات ره شو ناش بوشراق هنموق مور یسهن اط نانو هرکص

 هرزوا قید یراب اب نامزرب یس هناسط نانوب هک ردو یراق سناوج یدلوا
 نادا نوکانوک بو شود هتل الض مانصا تدایع هرکص بولوا رارقرب

 ىدصق تراشاو جمل هب هلا ناقص ىلئاوا كرلنوب نکلرایدلیاادیب هلطاب
 رلبدبا هدنعز باسدناو برقت هلکناو نداسعاکا بودا ادب ماتنصا هللا

 سد ردنا تا الد هتفصرب ن دهللا تافص یر ره كراعع و هکدرربدو

 هر ودنک ندا دارم هض افتسا ندرلتفص لوا هک ردوب نالوا بسا

 صوصر نوحما یراشیارهو نوسایا لسوت هندصعم هلع نالوا لاد

 یدزردبا تد اء هرلعص لوا هدتفو عورش هشیا لوا بولوا یرلت
 یرح ت دشالث یدیا راو یرل-رب نوح باطو دا ره كاذک

 بلاع ھل“ د ه دنکجو یدر ردا ت دادع هع ر مارس وج نوا عفد

 رهق تفص منعوب هجنراعز هک یدراردیااجا هنصرب مانسرامنوجماقاوا
 لاد هرمش تان احورو انغ تفصو یدیالاد هحش رم تدناحورو ه هسلغو

 یدرردیا كد اع نوجا رقف عفدو انغ باج همر مان اول هرزوا قلوا
 هعصرب مان سو هد هرزوا قسلوا لاد هب هرهز تدناحور نوجادلو بلطو

 یرلمارب ددعتم هنیسیرب ره كم انصاو اذکو اذک یدرردیا تداع

 رانو و یدباراراشیارلشیابسانم هنصلواور را وا بواوک هدرانوک لوا هک دیاراو
 تلالضو فرمسنالطب هلغملوایتبم هنیرزواینایر سومان و یهلارمارب هدنلصا
 هنداجتلالضرب مکر هبول وا داندزا یرانا الض هنوک ندنوکو یدیا ضع

 ید زرد زود رواواهدرلن الغ وا رق تولو یدردا داګا هسیارداو



( ۲۳۸۱ ) 

 یشان ن د-عظع ه رونو ردینبم هنب رزوا بانتجا ندنلط یراکدید نمرهاو
 ندسرف لولم هرکص یدراردا ت دابع هبکاوک ر اسو رقو سئو هرلشنآ
 یدلبا توپل » اعدا بودا روهظ مدآرب مان تسشدارز هدنوک بسانذک

 هرکص بولبق لوف نند كلا بساتشک سد یدر ودا ادب ندر, هرلناو

 هک, دتا بیت ر” باتکرو رای دریک هد لوا جد سرف فاوط هلملاب
 تابتاو یدلبا اع د او د یدر دنا یلاعن هللا اک یاتکوو یدیادنز یان

 بولوادح اوو هننبدلوا قلاخ كتلطو رول ی لات هللا بودا دوجولا بجاو

 كرون هلعطای د ادو حالصو رشورخو یدلبا مکح دنا داوا یکیرش

 یدرلوادوجوم لاعهساواحازتءاوت رکا بولوا لع اح ن دنجا رم اهلا تاظ

 دنلاع یدنکرمخ هرکص بولوا رارقرب هجتاوا بلاغ هتلظرونات جا رم لواو

 هکددردیا مع هول زامن تفو جوا هراناو ید ار درد | صلح هنلاع و

 قرش یر هبقو هدنرلتقو بورغیرو لاوز یر وهدنتقو س عولطیرب
 صاج د هکعا ده عز هنوکرب هک دحاوصو هکدن كسعو یدا هنذ رط

 هدنران هرلندیا لزوک و ید نمهدیاارحا لزوک ی ر ره یی هم نعز لوا هک دیشع |
 هدندالوو هدنعاخ كتشدا رز ورد راویماک>ا ضصءب كرلناو یدرارد ا یظعت

 تشدارزو و دلبا كرت ین رک ذ هغ هوا لئاطرب هد تح ردراویراتالکرفاورب

 تباطخ وریدو تسایساع یولعكرلنوب ( و ) یدبا ندنرابوک ناجابرذآ

 یرلماریب ككرانوبو یدیا یرللت موجت ماکحاو موجنو بطو م اعط فيلو
 یدبا یرلاربب هج راو هنوک شب ن دننوکزو رون یدیاراو یرلنوکربتعمو

 نو در هدنوکو ردینوک یجتلا نواكنآ هامرمع هک ناجرهم كلذک و

 هامابا هک ناج درورف كلذک یدیا اش رابتعا هنوک لوا هلفلو ابلاغ هکاعط
 بارشو ماعط ذاك نوعا یناج یرلتیم هدرانوک و ردلوک شد هدئرخا

 یدزردیا عزوبدردیا ذذلت هلایسوخوق كراناجاورا كراو یدراردیا

 دةطرد هر زوا هقبط یکیارلثوب بولوا ندهماس ما لوصا ( مورتما)

 رز هسه ضعب ( یاب ) ردب راکدید رفصالا ونب هیات هقبطو نانوبلوا

 نب يشولشک نب ن انوی ییک و ردن دندالوا ثفاب ن نانونرلنوب هکر اود
 بهاذ هنرالوا ندندالوا حون نما س راباسرتکا نکلژرید ردیدالوا ثفاب
 كلا هکرولوا یهتنم هلاود نالوا ی ردارب كل اطعق یرل.سا هکر رد بولوا

 نک نالوا قالو كن ردار نانوب هکر رب دو یدشالوا کد هد الابیبسا



(ESAS) 

 ندعابالا عدق هفناطر هکر دا رکد ؟ورلبرغو لماکلا بحاص ( و) رایدلوا

 ت دابع هانصا شاباب هنب رسا لر هع س بکاوک بولوا قید هینباص

 هرکص بولا رارقرب تدمر هرزوا ندوب یراناعرو لولم یدراردیا

 یسهلج هلکعا فراکت جد ه:س ااعر ںورہک هد اراصت نیط:ط۔ ق

 یرلتک راشم هئانوب ه دموسرو مولع ضعب كلەفناط وب و رلیدلوا ینارمصن

 ردراو یروزابو یرلتفل رغم ند هار س صوص «رودنک بولوا
 ن قیلع بواوا ند هيما س ةع دق عا ید رلتوب (هعةلاع تما)

 هنع ءاعنص بولک هقلاع هدفدل وا قرفتم هتساااردندندالوا ماس ن زوال

 نالوا هرزوا كنحو توادع هراودنک و رابدلبا له همرح ه ددد لوز

 یسوم لوا هکردشلوا نک اس هدماش یولبرب ككرلنوب و رلبدتبا الها یما
 برد و یرلذوعرف رمصم ردشع | هلام هلرلنا مالساا امهیلع حشوه رکصو
 لعارسا ون « رکصرایدنا ند هقناطوب راتلوا كلام هپ اوت لواو میخو

 بوح اق ندمرع لس حر زخو سوا ات رلبدت ا رارق هدنرار و لاص تسا یرلنآ

 هللا هلبا یرللوا دسغءو ملاظو رابج یسهغاط هقلاعوب و ملک هرادد لوا

 هراشاط بولوا تلهاج یراند كرلن و و یدلبا مادعا ىس هلج كرم ا یلاعد

 تمار هفناطوب را ه رق ییعب ( ن ادوس تما ( ید زردنا تدابع ه رلحاغاو

 یس هلج ردراو یسهربشک فانصاو هدیدسع بعش كرانا نولوا هیطع

 هکر دیو رم ندسونیلاح ردراد الوا ناعنکو شوک یرالغوا كدوت نب ماخ
 یرالافصو قحروق یرالق ردراو تلصخ نالوا سوصخم هب ه-ةناطوب
 اوکو نااق یراذادوطو قلوا رشنم یرلکاد نرو و هسوک

 قلوا هحار دب هدادلجو قعهلناج یرلغاو یرللاو قلوا هاس یرلبردو
 هکیدلوا یدالوا دع ترد كماخ کرد یربط برط ترکو رک ذ ل وطو

 ناعنکو ی ردب كئلها دنسودنه طوق میارصعو شوکو نادك و طوق

 ردیساباب كنسهغاط طبق عا مصمو كرا هراق شوکڪو كنسلاها ررب
 نوزوا ردراو زک د هدنراارا بولوا لبا2۰ ه زاعح یدالب كرلنو (شح )

 راثوب و ردشعود هنفرط بونجو قرش كنب راد هیون بولوا تکلع ولنیاو
 یزرکذ هدنیش هکرد راشلوا كلام هرادد نع مدسقم ندمالسا لها

 هشدحو ردیبس وارمخ كهورک لوا رلیشاوط نالوا ندرانوبو ردکج هلک

REEنر  
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 ۰ 3 ۰ دالان ءرکص رلءداوا یان هرکص تولوا تسرب ب ن دیکسا یود



(FAT) 

 ندهت [رروماهدلاحل وا بود اروهطهناطیشهب رغ تلاخر هدناوس ص ءو

 لواو یدز ردیا ن, ودراباتک بوډا طض یر زوس لوا ی درارریوربخ
 ندا روهظ تااحوب ادتا هکر دوباب رولت د البس هدن اسل كرانا هرلت روع

 شوا نیست هلا مسا لوا جد رلذاک ه رکصت دند دلوا البس ا كنروع

 بولوا هنسانعء رب الب بولوا هللا مسا سوبس « درلناسل دوخا رهلوا

 كنىرلھاشداب نانوب یراباک السو هلوا كعد ربمغس هلغاوا وو الس

 تعجام هرلنا نوعا مالعتسا ندهبنآ روما بولوا ظوفح « دنرا ه نخ

 هدنضعت كرا یدلبا لاقتنا هنس هنب رخ امور بت لوا هرکص ید ژردا

 هن روم ماللسلا مهیلع ابناو تالک هقلعتم هب هب ورخا لاوحاو هنید روما

 لتهناث نانوب و تباطخو رمش یرللع كن یلوا نانوب یدیاراو راربخ راد
 یک یس هفناط نانوب هکر دوب نالوا روهشبو یدبا یماسقا عیج كتکح
 یرلت-ل كنانوب لها رلیدل وا بلاغ هرلنا هرکص بودا ذخا ندرصم لها

 یدلوا ثداح ید هینیطال تذل هرکص بواوا یتا رس ناسا ن دیکسا

 طخ لع «دنامزنا دق نانو موق کرد نوک نم هدعدلا تسرهف

 یدلبا ملع فرح قلا نوا هرلنا بواک مدآ یک.ا ندرصع یدرزاب

 طابتسا راودنک ید فرح نکس هرکص بودبا لاا فو رح لوا نامزرپ
 هاا رانا هکر د یک نکلو ى طرح تره یک یس هلجو رلیدتا

 ) هناتمورتمار) یدرارزاب ینارس طخ هلا یلرط ثراو ندننیمدقا

 ترک هد ودنک بوساوا ناشلا طع تمارب رانوب هکر د یسعوبا

 ندندالوا هاربا ن قسعسا ن صیعرانوبو ردراو تعسو هدنرلتبالوو
 شعزویجوا ندمالساا هلع یسوع تافو یرروهظ رد هرزوا قسلوا

 نک اس ء دعالو نالوا فورعم وید مور دالب بولوا ه دنرو رم هن تلا

 رد رافورعم ویدرفصا ین یس هناط مور هکرید یب رغلا دیعس نا رایدلوا

 توقو تکوشوذ ندرلنو و ر دقاحا نب صیعلا ن مور رفصاوباو

 رلیدل و لالقتسا بودا هلع هترهاشداب نانوب و ردشعا روهظ رلهاشدای

 رابدئروسس ه رزوا لاحو بواوا هرزوا فعض هاکو توق هاک یراتلودو
 یزاغلادح ناطاسیزاملاو حلا وبا هدنسی د یللا زوب زکس كنرجش هرکص

 نتلود ك رلنا بودیا حت نی رهسش هننط:طق نال وا یراکللا راد رانا

 ااعر همالسا لها ییک و ناس ییک ینویسلا ةیق و ی دلیق هتشکر



( ۲۳۷۸ ) 

 نبهجتاط ندا نب هبض نب لاپ نالیکو ید هکر ردیا رکذ رد رل هعاط
 هناالو مت لساب هک اردنا عز هلب واو رلیدبا ندندالوا رمضم نی ساسیلا
 قلا یعاقتا كنس اباب اید یلغوا هرکص یدلوا لوتتم هدنا بودیا رف س
 هاکعروک شیارب نکل یدراو هنرزوا مع بوقیح ندندالو ہلا یدصق

 توقیج هاطرب ںودیا راع جد هکلک هت دالو بولود رساخو باخ

 بولوا رارقرب هدننا یردارپ بواک جد نالیک یردار و یدلبا نصح

 فالتخاهتب رد ندبسرب بولاغوح یرالد نامز دعب را دتا لسانو دلاوت

 هتلحاس ز رح رع یغاشا بولا نیدالوا یدنک نالیکو یدشود سفاو

 ردشعد بودنا رک ذقااحوب یلیدلا زوربق رلبدلاق هدعاط یدلا وتو یدسا

 * لهسلایلبع نوزرحا راتخاف ضف ا ايا * لعاب لا نم مادعلا یدلاوت *

 نسخ اوبا هرکص بولوا هرزوا تیس وع نامزرب یرهشاط نالیکو بدوو

 ۱ ۱ امت دونع نانکسزوکنا یشورطالاب فورعلا یولعلا للف

 هيه سوگ قوجو توعد همالسا یرلناو تماقا هدنزارا بولوا لخاد
 ودنک ه رلناو یدلبا ارحا يالا موسروانب دعسءو یدلوا تیاده ببس

eید هن رزوا ناحرحو ناتس ربط هرکصند زویحوا بولوا  

 درد وبا روانید ج بارعا هرلتا کس ا دا ارکا اما یدلبا لغت

 ناظهیلاوباو رد رابات كنهقاط نائلوا دیس دارکا ویدرکه کر د هدنسهرمج

 هکر د یک نیا رد ههبصعص نب یحاع ن ورع یساباب لدرکوب هکر دیا عز
 باهرن-سالا بحاص رد اعا ءام ماع نیایش ملا ورع نیدرک روب رم

 هکر ید هدنباک مان لاو برعلا بانا مالاو دصقلا ربلادبع نور
 هنتکلع مع واوا ندنلذ اعلا ءام ماع نب ورع ای نمدارکا هفناط

 رلسدتاوا نیست درک رلناو یدااغوح یرادلو بودا لساتت ه دناو را دشود

 * سراف ءانا دارک الا ام كرل * ریا تلالد اکا یزوسوب لرعاش مکه تن

 ندهرع ليس هکر دوب یعز كناظعلاوباو * ماع ن ورع ندرک هنکلو#*

 زا هلوا شلک هلع یرلقدلوا الاح رار وب نم هدن راقداوا قرفتم نع لها

 نی رضم هکر د ییکو ز هلوا رازت نی هعیب ر دارکا هکردبا عز ید ییک و
 تاکاصص ارز رد ساناق كاع همعط رانا هکر د ییک و را ردیدالوا رازن
 هګ دملوا الط نیب ناسنارب هنر ره ی دیاراو هعلسس یکیا هدنرزوما یکیا

 بولوا مدآ فصنم یرب زو كک اے نکل یدزلوا نکاس یراب رغا



) ۳۷۲۲ ( 

 هنکسم سانت یک و یدراردیاتدابع هنج ی هک و هب هکنالع یک ویدراردیا
 دوخا یاو كنس ند هسالوا لنو دوخابولوا نادا 2 تواوا كلاس

 یا كرام زکر هد وب رهو رولوا شوقرب بولوا عج یسارجا یربع
 7 ھ هدن سوق طب د هدٌشراتو ود دز واو رواک هنجوا

 تیک دمو هدسب رڌ یبهذم لیطء و هفدز یداراو مدآ ندتلمو ند ۰

 هدناس ا هدرمج تدوهل و « روع تیسوحو هدنس هلق هل

 مصر, ندسدح هفنح وخ بولوا هدنراب مف مانصا تدابعو كرشنو

 بولوا ضراع طر هرلنا هرکص رلبد-با تدابع اکا نامز ق وج بولا

 ون تاكا * رد ڈش عد د دص وصخ و رعاشر رلیدب ی لوا ن دلعحا

 هوس * مهبد نم اورذه۸ * هع لاو عتتلا نمز * ابر ةةينح
 لعو ع راوتلاو تانا ع ىرالع تقولوا كرلنا * هعابلاو بقاوعلا

 ا ور ہبعتو ےراوتو باسنا كني رلترمضح رکیوبا یدبا ءاونا لعو اور ریعت
 كرلنا یدنلوا منم هدمالسا هسیا ء اونا مع یدیاراو یسالوطدب « دنرلاع

 ید هدمالسا یس ضع هکیداراو یرلتداعو یرلعسر وارد ههن,دبلهاح

 یرلشبا او كو یدرازعا جاکت یرزفو یی رانا هلجزا ردشلاق هلاح ىلع

 هاباحاکن یتروع كنم رو یدرارد ا حوزت هل یشادنرق زف یکیا

 بودا مخ ییرکم تبو یدرارالیق هیعسل ناربسض یتاو یدراردبا بیعت
 راج یرو ی د رارروتک هر ییقاوم هلج بودیا یعسو فاوطو راتعا
 یدر زا لادجو كنج هدرایآ لوا بودیا ع رګ یمرح رهشاو یدراردا
 بويعا تاع ر هم رح رهشا بەك ن ثراحللا نب ص»ب و مثخو یلص طعف

 ندتانحو یدررالقهسک یار هد هنس حوا رهویدررعا یجدراععاو 3

 قارطو هیاتنساو هکاوسمو هسآر قرفو قاشتساو هضضعو رار دیا لدغ
 هناتخو هة مق قب و هفع وط هرم سواو هغل و  رالبق قتلوقو هکع

eیرلیهسک لوب یراهاشداب و رارمسک ینلا لزمسرخو را,دا هرزوا  

 یدرارال. 5 ز.# هنن رزواورار دا نیفکن و لسغ یت تف راتیهو 3

 كلاو بوټ هب 1 هاو! تو مدار نط 3 هکیدا هئوکو ر یرازغو

 هللا هجر كيلعو ردنا او رکذ ننساحم هل بوروط هرزوا قابا یساو

 هنس هغاط برع (و) یدزردیا مارکا هنر ارفاسهوافو هنر دهعو یدرید
 دارکاو نالیکو لبد ه دنرلتق نیباسن نکا لایجا نالوا قحع هرلناو بستم

۸ ) 
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 هدرومعم طسو یرلتالو بولوا ن دندالوا ح ول نی ماس جا ییعرلنوب

 ی هلجج هک ما اا دهن دو زاوهاو نامرکردرب یراک دد سراف ض را

 نارا اکا ردکرانا فرط یرب كنوعج هل اب و رازوا زوس هسنوا رکذ

 رولنید ناروت اکا بواوا یکم كر فرط هنوا كلوعج اماو زرد جد

 نب مرا نب سراف رانوب هکر د ییک بولوا فالتخاهدنیسذ كنس هفناطسرف

 تدا یک كرت ید رانوب کود ےک ر دوب یخد حک ر دید الوا م ات

 رهلوا یدالوا ثرمویک راودنک هک ردو یرزوس كسرف را رد دن و

 هکراړدو یکی ییدلوا مدآ هد رک مرب رد ویک لسد ا هدد لرل اوبو

 هن روه ظ مال ساات ندتفو ثرحو ؟نالوالوا مدآ هعمعزلرلزاق اھ اشدان

 راّتعا هن رالغا تدع تاکرت بایسا رفاو او هوا شاوا هدربنا ا

 تسایس ملاع لولم مظعا مالادنع یراهاشداب كرلنوبو ردتقو زآ ارز را

 تاغلو ردکر ک هساک یرازکذ هدیغاشا یک تن ردیاحا رفاو لّءعو هل داع

 زرد | لامعتسا ذل لوا هدنرلبلحم یرلهاشدان رب هب واهب یسب رب ندسرف
 رارهش لواهکر دسارب رووا قالطا هرهش شب هلهب ردیوسم هب و هلهب

 یرلت-فارو ردیرارپش ناجارذآو دوامنو نادم*و یرد ناهفصا

 تفل لوا یرینالک رارید دب وم هرلنا هک, راینناق سوم هکر د هیسراف ځد
 هکردهیرد ځد یراتفلریو رد تخل كایلاایسراف هنوکو بو ردیانارج هرزوا
 رد تول ج لها یزنکا كتغلو رردا لامعتسا رالوا هدنس ود هاشداب یفاوب

 لولم بواواتفارب بوم هناس زوخروک هکردهبزوخ جد یرلتغارب

 یدررد |لامعتما هدماجو هدغا رفتسا عضاوعو الا تس سرف فارشاو ۱

 داوس نالوا ا ناتس روس روک تغلوب هک رد هاب رس یجد یرلتفارب

 یفاو روثلوا نویسد طرت هرانا کرد ا لوا نا رسو ردب وسام هدارع ۱

 هوا كنا تجار یسشاوخو عابا كراهاشداب ۱
 كنس هغاطسرفو زد هنسلا قاما تغاوبا رز یدراردیا لامعتسا هساک م زال

 هکر دراو یرادآ صوصخم كنب رب ره بواوا یرلم القاو تباک وارد وارد
 لوا هک دلا راو یرلنبد عدقرب ترانو (و) یدنلوا كرت ندنفوخ هلاطا 5

 كرلناو رد نادز اکا بودیا تابتا ءدق هلارب رلنا رارد دن رهویک هراتنوط ۱

 نمرها اکا بودا تابثا جد لار قواندناظو ردیلاعت نحو هدتق

 مظءن یرو یرلکدید نادزب یراد لصاو رد-سلباو هراز رار د ۱



CENI 

 لاسرا هدنوامد لبجو قالطا قیرب كرلمدآ نانلوا راضحا نوعا قلرغوب
 هدنرلق داوا راد رخ ندنفی دلوا بایرفظ هکاصط نودي رف هرکص ید ردیا

 هودنک درک نالوا ی رلعما رلب دنا تعرس هلبا تاج باطبوقیح ندغاط

 نوبلطب اوع سسایا لبسطا نم اودر ےھنال ) هکیداوا نیسعم ن وهگنا

 ردقزوجوا یدوعسع بواوا هرن کفاوط رنا ( ممتسقنال هالا
 نامرک و سرافضرایرلنکسم رارواوا هدرلغاط هلج ردشعادع نیر هفناط

 امدقم بواوا ناسع؛رذآو لصوءو لبراو ردم قارع هک لبطا دالبو

 ت وعد هرکص رایدبا سوج ی ینارصن یی و ی دو ییک كرانا

 ناعثرش یک اح سبلت نی رال اوحا لیصافت یدلوا ماع هنس هلج مالسا
 ید یسیرب كلایجا لوا زرولوا لاف-سو روھتم رد شا رکذ ه دت رات

 هدنلحاسهق دانب رګ هدشنامن كنضراات وذقامران وب هکر دیس هقناط(د وانرا)

 بوسلوا دن مھ یت اسغلا ےہیالا نی هلبسج هک ر دوب یلصا كرانوب را رولوا
 هرکصندتدمر رابدلوا ینارصن یعایاو یدنک و ی داک هب هنطنطسق

 ارز یدشود هفوخ ندنعابتا نلک هل هلکنا سصیق بولوا لاله هلبح

 ید روس هشاهن كنيلبا مور یرانآ سپ یدیارا هسیگ سالا د دش

 بودووا نلید یراپ هلی مانا رو رمو رابدلاغوچبو دیا لسانت هدلح لوا
 ا-لاسا ی ر دالب یظعم راید-ا ادیپ ناسا بی رغر صوص# هرودنک

 هنسه-فناط دوانرا هلبا تبسن اکا بولوا تیالو مان اینابلا ندنماسقا
 برع بولوا ن دنساناش نانو تما رلنا هکردوب حج نکل راربد هالا

 روم یک دارکا ید هرلتو ر د شع راق یخد ندراب رغو ندنرارمصسء

 لاد-جو عازت هدنراراو راردبا لت-ة نرارر هلا بیس اندا بولوا بلاغ

 هرزوا تیئارصن هدلصا رانوبو رد رامدآ یبحاص دیدش ساب رلوا ك کا
 شوج هد کدتبا متف یکلامنالواهدنراوجكرانامالسا لها هرکصرا دبا

 بودیا لوبق هی زجو رابدااق هب رزوا یزرفک ید یسیک بواک هعالسا
 هرلغاط رورلا بعص بودیا عانتما ندناوبق هیرج یخد یک رلیدلوا امر

 یناتصا عیج كن هفناطوب راب دلوا یک شوحو و عابس بو دیا نصح
 هبنا رم یالعا بولوا ییاحعا هلاع م ه دب رام لو تلا طح ]) صخ

 هد هیناخع تل ود یغوج ندرلنا كلذ ىلع هان رردب|لمع هدنادش هداوصو
 ردندهلص | ةعدق ما (سرف تما )ردراشاوا مان یارحاو ماظع یارزو
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 هناشع نب هبش یسهداز ع ح اتد هدقدلوا توف نام رلید ر و وند

 نب دسسا ون تیب جدی رد هدن را دب كنهیش ونب ناالا اذه یلا بواب ریو
 د هک دا هد رلنا یصنف ت ر وشم ر وما تولوا یصق نب یزرعلا دمع

 "داد ند رک هثنراشاو یآر لارحاص بصام ل وا هت رارودصو دورو

 هددسا ن باطلا ن دوسا هدمالسار وهظط بصنمو ید رواوا دانا

 هدرلنا هءقو هنعا بولوا هر نب هلن ن مورخ ون تب ىج زکس یدناوب

 عج 2 شد اود نر رے هکر اک یھذح كایحاص بصام ول یدا

 بور و یرداح وا ۸تسع ۳ ۸ هسلک مزال كعا هرواشهر .د وخاب

 ر ومط نيح و دتا هل یرلڈیاو رار واوا عج هدنا یس هلج
 ن مهس ون تب یجنزوقط ىدا هدنرزوا دل ون دلاخ بص: وب هدءالسا

 یغاراد هخزخ كر هنزخ ناناوا زارفا نوح ا رانو بولوا صصه ن ور

 ن ساق ن ثراح تعدخو قو مالساپو مط ید رولواهد هکر ندرلنآ

 بولوا صصه نی ورع نی عح> تبب یوا یدیا هدنرزوا مهس نی یدع
 نب ناوفص تعدخ وب هدعالسا روهط نیح ید ر ر وط هدرلنا مال زا
 یدیا مانصا تدابعو ل رش یرلنبد هدّتیلهاج ماا كرلن ویو یدیا هد هيما

 نص رب رابدا فنص جاقرب برع *4ل-طعم هکر د دلو لام یناتس ره

 قصر( و )یدرلردبا تابثا یتفعرهدو ىح عبط بودیا راکنا عبو قااخ
 ءادتاو ياخ قنحر ید را ردا راکنا یداعع و رارقا قلخ ءادتاو قلاح

 اعفش هر ودنک هللا دنع بودا اکنا یلاسرو رارقا ییهداعا عونر و ياخ

 تود راناب رقو ر ردا 3 هرلع لوا بواکو تدابع همانصا هل عز قل وا

 رلعص لواو ید را ردا ما رحاو لالحاو راردیا برفت هللا رعاشفو كاد

 هک یدیا كنس هلق ب ا مص ماندو تولوا ص وصخ هلل ابق
 ثوفب و كنس هلق لبذه مص مان عاوسو ید ر ر وط هدلدنطا ةم ود

 هدرجضراهک یدیا كعالک یذرمسنو كن هلمق حاقر هدنع جدو مجد

 ید ر روط قنا هک ید نفیصا تالو كنادس قوءبو ید رروط

 كمانصا هلجو یدنا كحر رخو سوا ةانمو كن هنانکو 2 و شی رق یرعو

 هدهو رمو افص هل او فاساو ید رروط هد هبعک رم هکیدبا لبهيمطءا

 هکدینب اصیمکو هکلنارصن یه و هکلید و کره ةغاطو یدرروط
 تبسناکا یلاع ثداوحبولوا هرزوا دافتعا هلزان ءاونا بولوا هرزوا لو



N 
 بصنم ی .دنرزوا تولوا زجاع ن.ءادا تبقاع یدلبا هلادتسا لام رادقمر
 جد سو هيلع هللا لص هللا لوسر هدا یذلبا تعارف هساع ییافس

 ید ررط هدسابع ا هعاوا ضرعنم هسا ع ؛اقاخات بوروی ر رتمو اھا

 هک ی دیا وب یران وناقو ید هد رانا تادو تالاج هک ردعوتب تیب یکتا
 اضما نس هلا > و قبدصت یرما یک ودتیا لمح كنيح اص كبصن» رب

 مالسسا ر وهظ ید را زا تعاطاو قبدصت هشا هسیک یربغ بودا
 ن یدع ون تب یعجوا یدیا هدن رات مضح رکی وبا بصنم و هدنتف و
 هکیدبا وب یشیا لنحاص بص وب ىدا هد رانا ترافس رد تک

 لادجو كنجرب لث ابقرخا هلر ودنک دوخاب هدنسارای راربرپ شی رق نګ
 بیک لوا هساک مزال كاشاب وس شیارب بواوا عقاو *وش یریشرب دوخا

 هلج هردبا عارفا هلا هئوک هناطسو ابرح بوشاپ وس یلاوحا لوا بوراو
 هدن راترضح باطخان رع بص: وب هدمالسا روهظ ید رواوا یضار

 شا رو بولوا هدرلنا قل رادقارس هکر د هیعا ون تاب یګ درد ىد

 یدرروط هدبحاصبصنم لوا قاسم باشع نالوا یرلق اس كنس هقناط

 بص مول ةو مالا ر وهط ید ررواوا عج هلا كنا هل ققو كنح

 بوا وا فانم دع ن لق و ون تب یاب ید هد رح ی نایفس وا

 لیصا ىدا ادب یە اد-تا ینو یا هد ران وب ی صنم تداقر

 مس هللا تاب "هندس زم هکر دد ها رو ةارسا یصق نوکرب هکنداوا وب

 هکرد و نالوا قبال یدعا ردر رفاسه كن اهل هللا جاج ناک هراز ونو

 ج رخ لیکو یدآرب هد نه ارا بوراق.چ لام رادقء رر نم هلج هنس ره
 نوسلبا حرخ هنب رلتفایض كراوز نلک | هرب و اکا یلام لواو مل هديا نيرن

 لام و هدع السا ر وه رل بدا هلل وا دعب نه ب واوا یضار هل جج سد

 نب رادلادبع ونب تبب یتا یړیا هدند كفاتم دبعنب لفو نی ماعنبثراح
 رد راع ند ماو هتمذح مارح تاب هک تیاسحو تنا هکیدا یهق

 یرعاا دع ن هحلط نی نام بص و هدمالسا روهظ نیح یدیا هد رانا
 یی اتفم دب مکن ام ۶ یتوک کم ع بول وب هدندب یصقنرادلادبع نب نانی

 کهن هلانآ )هد دابا میلس هنیراترضح لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 بوربو هلام هن هلکعا لوزت یسهع رک تبا ( املا ىلا تانامالا اودّون نا

 ( اظ الا مکنم اهذخأب ال ةوعلا موب ىلا 2 دات: دلاخ ةيلط ین اه وذ )



([ ۳۷۶ ) 
 «مسط *دوم * داع ردطهر زونط هرزوا یفیدلوا روک ذم هدتک ههدقمو

 شرف ہلا رتوب * مس اج * رایو * مما * لغ ه قبل * سیدج
 لبللا مهدایا * اداعو امرارت لا *ردشع دهدصوصخ وب لشعا ےک هتردرلثلوا

 * مطو هددها مساجو ×رادق مدانجاع# دوغ یه دء:تنصرمناو*راهنااو

 * راطتسمارمغلا نم موب *سددح نعیخا لحو# راد دلا مهنم تشحوادق

 راعع الو * ابو یه دعب تعتمو *راعص هر نکلهف *راوص یلعرهد رمو

 » ملحو د دوس مها ناک ؛رابدلا هدعب تنطوتساف*راد موسرواخواو داب "راب والو

 هدالاب * راثع هلها ىلع هل * هد فورص مهیلع تثحا *راقو ااش هدحو

 دالوا هسسبا هبرعتس یدشعاوا تراشا هنئاوحا ضعب كسیدحو سط

 یرادجررید هیرازو هل ادع هرلنا هکر درلب رع ندا تأشن ندایعایما

 ناندع كرو و نوڪ ا ینیدلواروهشم یرلبعث ندر ازنو ناندع نالوا

 هدنناونع كرس هفیصهد الاب یراق دلوا بش هل ا تیفیک هندن اط تو

 شب ةرانا هکر درهف یت:برع لئابق فرشاہک هلوا مولعء یدیشعا وا رکذ

 شب رق ادا یرهفونو ردعٌاهون یتوطب فرشاد كناو ردبس هلببق
 رهاوظ یرلنا یصق ءرکصرل,دلوا قرفتم هدهنانک اریزردص ندا همست

 ید زرد عج هبیصق نوک | یدلبا هيم شب رق بودیاعج هی هکم حاطب
 دبع ونرلنا هکر دح اطب شیرق یعسقر ردعسقیکیا ندیبسو شیرفو
 مو * یصق رادلا دبع ون * یصذ نی یرعلادبع وش * هرهزون فانع

 نب یدعونب ۴ بعکن  صصه نب ورع یبا ممج و *مهسون * ءم نا
 ردول نی رماعوت * رهف نی ثراسطانب هبضنب ككلامنب لالهونب * بک

 * ر نب بل اف نرم واب رانا ہک ر دره اوظ شی رق یخ دیعسقر و
 *ردرهف ن ثراطاوتبو *رهفن براحونب و *یوان یماعن ضیغب ونو
 یقوع * دعس * ثراح * هماس *ردرلنوب رلیثیرف نالوا ادعام ندرلنو

 دودعء ندنرب كرهاوط شبرفو * حاطب شیرق برلوا یدالوا یوارلنو
 هدن ايش ینب دعسو هد هزاع ثراح بوشود هل اع هم اساریز رد الیکد

 بواوا هد نوا تاداس بصانم هدیلهاح ماناو ردهدنابذ یا فوعو

 یدلوا رارقرب لاح و لد "هم السا روهطا یدراردا ثراوتراک یلارباک نم

 بصنم لوا كر هلک یدیا ن درلنا جاح هبافس هکر دعس اهونب تس یکلوا

 ندبلطا دبعن سا-بواوایراط فعض هئااح هرکص بودی ا لاقتنا هبااطوبا



۱۲۷۳ ( 

 یوربودیک ه فر طرب هفناطرب رهو راپدلوارفبا مف نعالک كني رب ,بوروشود
 ثغاو هنرات» بون>و برش یدالوا ماجرا داوا ناشد رپو ق رفتم هدضرا

 ترعاا هر رج یرادعمرپ كن دالوا ماسو هنراف ط لاعمو قرش یدالوا

 ی رلقدل وا راع بود کک هن رلباح ناسارخ رها هاروامو نیفارعو

 یرلنبدو یتا رس نال یرلت اسل یدازو ید یرالرد تویارا ن درب

 نر رانی درلنا هکر ازدیارک ذ رابدل او هرزوا ل اح لو اهش یدا ید یب اص
 هنوماو تبسا هثش بولوا یاک ر ةلرلناو ردرلشعا ذخا ندو ردو ثاش

 تعاعشو قدص ردشهاوارکذ ق الخا نساح «دنما هکر رد ثش فدک

 ید لئ اذرو ردششلوا رها ہل راناو یل اٹھا كنو ید بم رفال بص ہو

 ید ه جزا ردراو یرلتدابعزار هلرلناو ردخهل وا یه ندرلنا توالوا رکذ

 هدتف و يعع یس اار دک ی زاغ م السا لها ی الف زامن

 هدیرعو تا یرازاگ هل مطا بواوا هدانا یھ | ی كە سک

 د زاع دوعبو عوکر الب هپنب رزوا تیمو ردیک یزام مالسعا لها

 یرکب هسرواوا صفا لاله رهسشرکا زروط حروا نوک ز وتواو ررالیق
 هش بورغ ندنربخا عار كن دهک یرا.وصو زرولوا عاص نوکزوفط

 لردیا د رع هک دعا لوزن هتبرافرمنلا تیب هر سوک بکاوکو ردکد
 ززذا 3 هدنا بواکردراو ن ey هدلاردرها-طو رار« ا ےظدد هر هک و

 هر زوا قلوا یربق كسب ثش یسارر تودنا عظعل هریقره هدرصعو

 كد دش ن یی اص ن الوا یر میلا ب وساع رو دکب وو زرد عز
 ر هده هن رر رب بودا مطعا هناولح هلح ج رب لو رربد ردرمق

 مظعارن ردراماربب و كپ كرانا تقو ویو رارکر سابل لاو راردپا لاسرا
 لاصتا كنس هفلاط هباص هکر د مرح نا نوعا کودتا لوخد هافرمش

 رانا هرکص یدیا نادا نالوا بلاغ هدایدو ند یکسا ند یرلک دتا
 لاسرا هلزعد مز الاحیعهاربا ترمضح یاعتقح هللا یراهمزوب نراتد

 یرلبهدمرادم بواوا لباق هر هیفشح نویاصهکر د یاتسرهش یدرو-

 ردنصعت ه رل ا: رمشا ی ,هذم لنز افنح ےک ەش ر دیصعت هرلتاح ور

 بولوا ندنلوصا كراتما نالوا بعشتم ندندالواحونن ماس (برع ثما)
 هک ردهدأب یمسقر بواوا محق یکیا ید هیراع هبرعتسم د راعردبسف کیا

 رد هبناط دی ع>9ر یدلوا لصاو یرربخر یبیغ ن  درلعس | كرتا هرب



( ۳۷۲ ) 

 كاع هلا ذاعم هئ رب ب واب ذاعم یئ زاس# تق و ینب دل وا تو و

 داعودهاز ردشلوا توف هدنشاب زکس ىا را دلوا لخاد ص لا ن ورگو

 یعالس هدنم هناخ هدقدل وا توف یدا هسیک ردقلا لیلج و دهاتو

 هج ولا قو رععو فیح رب یدنلوب یسیتسد وص رو یتسوب نویف رو
 ید راد وب نااقص هلیا مک و انح بول وا مدآ وای وب نوزوا هيلا فیفخو

 .درکو راهاش دایورلنلود یکسا  (باتک یمکیا) ردنما1ف یسذ
 ( هفوص کلوا) رد هرز وا هغ یکیا هدنناب هيم السا ل ودو

 ناونعرب هدنژ رکذ ییاکا كرلناو راتلود نالوا مدق» ندءالسا ر وهط

 یرلعصف نالوا رومع# كطراو هفلاس ما (ناونع) هرز وا رطس حاقریو

 تیفیکو سان ما (هح ول یکلوا ) رد هنرز وا هح ول یکا هدا

 هنس ان١ تعاج هدشغل تما هک نوسلوا مولعع) رد هدنرکذ یرلبم

 ےک هتن ردتهارپ ساج رهندناویح و ردعج یسانعمودرفم یظفل بول وا

 یدیس وا تعارب ندا رلکب وک رکاآرد-ثل وا دراو هدش رش تیدح

 ےک ردتعاج لوارغتما هدحالطصااعا شا ر,- ود مدرد ارعا هن الو

 ل وا هک رد رارب یک ناکعو نام زو نيد ېک تذل هیابا عج مصار, یرلنا
 نکا هل وا شُغا مج نداتمج رابتخا د وخاب رد ید معا نالوا ماج
 ترض> سد رد هد رانال وآ ندنتمج تول د وخا ید ىلا تسا با اغ

 نکل ردلکد نکع قعاص نوا یراقدلوا قوج یرلتما ناک یرب ندهدآ
 هدنرا تم لوصاوت بول وا طووبطم *دنراتف رلخ ر ومو رلبا دذ ما لوصا
 مورو شسرفو برع رانا گود داش ی ااغ سانحا هعورف نالوا

 رر و طبقو نویناعنک و راهراق نە ناد وسو راردیدالوا ماس هک هقلاو

 ر زو جوجآمو جوجأب و كرتو راردبدال وا ماخ هک دن و دنس لهاو
 لوصا لصاو ردد الوا ثثاب دنس لعاو دنهلهاو نیص لاو هیلافصو
 مدآ ترضح یرلذآ بولوا مدقم ندغاهلج رنو ارز ( ردنا برسم ) تما

 ید ما بولوا وارود یکبا شع هنسلاهرکص بواوایناسا كمدادال واو
 هنسا ق رفنو راندنا تمار سان هلع مدقم ندقرقت وريدل وا يا 9

 راع نب غلاف هکردشلوا عقاو هدنرخآ یسهنس ییزوقط شم زو تلا كنافوط
 هکردراو هرشک لاوقا هدنیس ردتقو حوت نب ماس نب دغ ران اش نبا
 فالتخا هلر و هتراناسل رانا یلاعت یس یدیش غا قبس ت راشا«دالاب  هتسص«ب



PVN ) ( 

 رد هداښند شع نسی داوا لزا صان ویا ند س۵: ری بودا ل غرع نا
 یداراو لسد قوج هد وک ورد «دایدیرقو هد هف وک توف هد) ور

 صضارعا ندناثوا تدا ع دز یردو یدیا د هک اولی وب نوزوا
 نم * لا هل ناسا نم یمن تطسا# رد شد بولوا قح ند بااطو

 نإ تنعناو تدشر * ردشءد لف ون ن هق رو اکاو * ال ال زایذع لمت

 هدنرابد هر زج ب وراود ز هدعب# ایعاحراتاا نم اروا E اعاو ورع

 یدعاا فصو ید میهارا هدز هسعک لوا ید وا قداصعء هم 1

 رد نلوانیعت یو ورخ الر هدناارز تکوفک الو هث راو هکر ږ دو

 داسو هيلع هللالصعهللا لوسر بواک دوس سب هلا عا اك روشواوب اکاو
 هةوا یعواط نامز كنااسز باتفا زو اھو یدلبا لقت ییارح ام وشول وب

 یدلوا لوتعم هدنلا یراصد هدناو عوجر هماش هن ب ويم هلوا مار لبات

 ردرلشهروب مد (هدحودماثء- ) ,دنفح کا سو هيلع هللا یلص هللالوسر
 باععا هدءد وک بول وا یدال وا قوح كکراو یئید دس (و)

 رذنم ی رقر و كنيلع ن نیا ن نسح یرف ر ردشلاق یس هرثک

 (فرحیعتلا) ىدا هدنحاک:تح دلرذنلان مصاع یرقرب وكر لا ن

 نب ماع هدیبع وا یراترضح هلا راشم رد هدنرکد حارطان هدمع وا

 بول وا تالامنب رهف نی ترا ان هبضن بیه و نب لاله نب حار لا نی هللادبع
 هل هليا نوعظع نب نام ز ودنک یدیا راج تب هما منغ ما یسهدلاو
 ردشعاو هددهاشم هلج بودا ت رع هعفد یکیآو تولک همالشا

 هلا لسو هيلع هللا لص هللا لوسر یت وکدحا بودنا لت هدردب مو ییردپ

 هلبایشید یتیرل ه-ةلح هرز نریک هنرلز و *لرابم تح بواوا مدق تبات
 هللا لوسرو ردشب*:چ یرلثید وا یکیا نکر راق چ یراهتلح بوراقیج
 تیاورو ( هد بع و ایتیماو انیما ی لکا نا) ءدنت> كنا سو هيلع هلاییص

 یدیاررید همالا هذه نیما هرو دنک لذ ی یعءانب بولو ا عق او(! لکا )هدارخا

 هلا هله ر ساوع رد! وا توف هدساوع ن وعاط هدن رات نکس ن وا

 هلکعا روهظ نده رق لوا نوعاطوب بواوا هی رقرب هدنسارا سدقلا تبب
 بولو عوقو هدنس هیحات ند را هدماش «دبع وبا تافو رووا تیسا اکا

 ناش هدن ربق هکر ږد یوونردشل وا مداو هده رد مان اتعهد اس روغ یرق

 مدنتاربس بیام بو دبا ترابز یتا نر رددوجوم تاالج نالوا قبال هنفغرمم



(.) 
 تورم رک هکنج ندید دا وا وا هزاب نکل یدبا رکسع رس هرم ه.,سداقو

 را * ردٌنعد فو ند هلرح هدق داوا رسم حد ید و لک و هان رب

 هرشکهاسا تمادقوان اف * مە ةیسدادا| باس دودو # هندرهطا هانا

 یاساو لا برا ہدک دشا دھن سا * ما نه سا دەس ةو ساو #

 سرخا یناسا ندنحز قوارب كق رح لوا بودبا اعدد ود ها فک ندزب

 ردشلوا یلاواکاو ردشعا اد یی رهش هف وک دعسو ید و ر وق لاو واوا

 هدعب یدتا بص) یدلو هنر ول رع ینارع هلا یباکش كن هذوک لهاهرکص

 هرکص ید راق هکر بول وا نیا هش وک دعس هرکصا دن داهش نامع
 یا شب یلل هد رصد نالوا هدلح مان قیفع هد هئاسم لیمنوا نده" دم

 یب زا ب وا وا تود هد نخ رات ید ىلا هدا وو یضعب قلا ىلا هدل و

 یدئاوا نقد هدر و یداق ناور نال ون یسلاو هنن دم تق وا وا

 ندنع هداوق رو SEA یس ردشاوا تود هرکصاد هلح نو

 بودروتک یتا یدیا راو ی-هجفوص یکسار هدفدآ وا مضتحم یدیاهداز

 هد زمغلدلوا ق الم هللا رافک هدنن وک ردب اریز لدا نیفکن هلکن و ی
 تیصووید مدبشع هلتص نوګا نوکوب ینا هرکص بوئلوب هبجوب هدهرزوا

 هدنرع رخا هکرړد ینا هسوک رعشا ولیوب نواز وا نغاب هراق یدلیا
 نالوا نیس لناق هکر بد یک رع یدال وا یدک یر وت كسر وک

 رد راب مغ جدو هشیاعو بعصمو یسوعو یصاعو دو رحاف و رع
 یرات رمضح هیلا راشم رد هدنرکذ دیز ندسیعم (  فرح یضثب)
 یدع ن حایر نی یرعلا دبع ن لی نور ن دز نی دیعس ر وعالا وبا

 كي اطل ا نب رع بول وا ی ود لا یش رقلا بلاغ ن ی ول نب بکن

 هروب نم ردڈکا حوزت یتاطالا تاب هطق یشادنرف رق ل رعوردسهداز ع

 بیس هن السا جد ل رع نرمضح ب واک هءال-سا ندعدق یب وزو

 هللالوسر تونوا ندهرمشم هرغع ندنول وا نورح امم دیعس ردرلثاوا

 هج یدب اولا ثمروب تاخاومدةعهدنرلد بعک ن ,رناهلکنا اسو هيلع هللا لص

 یسهص> ندردب عانغنکل ردثماعلوبهدرد هدلودصءب و وب هددها ڭم

 ار شب دلو تاع هدرد نورک یا ید ؤا اا
 : . هداوقر هدمیقع بول وا هسک هوعدلا نا سهرا ردا هلس جد ہدةشمد حذو

 ینا یدناوا نقدهد هن دم بواوا توف هدنح راتر ىلا هدارذر و یالاهد ەتە



6۳۹۹ ( 

 هللا لبس یف هل-ار زویثب هرکص سرف ر ویب هرکص ید رانید كم یف رق

 ندیره ز هن یدیشل وا لصاح ندنراجت یلام هل ردسشعا ق دست

 دنب رب ره هيا شلاق مک ره ندراب رد نج را دبع هکرد و ی
 تیصو ید تآ كی نوا كغ هدر ارغ هل لیبسیفو تیصو راند زویترد

 بج ومرپ یرب ره بول وب مدآ رفت زوب ند رایردب هدقدلوا توف بودا

 تآ زوو هود یو یشکو یوا قوچ رلیدلا یت ولا ز و رد رد تیصو

 شک هدخاور رو شب شک, هدتاوررپ یکیا شک یدلاق یوق ك جواو
 رال وددم هدو قب ید) وا تو هدر ز ونوا كت رعه نکا د: شاب کس

 ل وب تولوا هرشبا قیفرو ضاب جو ز٤ هلا یزمرق هج ولا نسح (و)
 بواوا ظ_یات یرلههرپ یریا یرالا ینقا یروب قوچ یکی رک ول ز وک
 رلت و دیز دج مهارا د رد رلن وب یدال واو ىدنمەي و, نلاهص

 ند رض اع هیققلا ة۳ وا بول وا ندطیعم ېا نب هبتع تث م واک ما

 ی رقو یراتغوا یرغ جدو رعو لهس ردرلنلوا ند هلام بعصمو

 هلا راذیم رد هدنرک د صاقو یا ندعس (فرح یی درد ) ردراو
 هرهز نفانءدبعن بيها دوخا بیهون كالام ن دعس قع او ا یرلترضح

 هنج یسهدلاو ب واوا یرهزلا یشرفلا یوا ن, بەک نی هرم ن بالک نب
 رو م بواوا یراردار مارعو ةتعرد سس دمع نی هیما ن نايتس تاب

 رد هلو اب ی زو كاسو هيلع ملا لیص هللا لوس ر ی وک دحا هتع

 یالسا كن رارضح دعس یداوا دیهش هد رد تولوا ناس هسیا مع

 ید نواتقولوا ردراشلوا نالسم هرکصذ دعدآ ی لادوخابترد بواوا عدة

 بولوا ندار وش باصاو هر هرشع رابدیا هدنخاز وةط نوا دوخا

 ردرلنوب نکو د ناق هللا لببسیف ادتاو ردرلنوب نتآ قوا ادا هللا لیسی
 هلج رد د٤ا تره هبهتیدم مدتم نداسو هيلع هللا لبص هللا لوسر
 هکابیر_ كراشکناک رومشم را ردمالسا سراذ هرآ ودنک بوتلو هددهاشم

 بجا ملا ( ) لسو هلع هللا لب ص هللا لوسر رل,دا یاو لنسهلج

 هللا لص هللا لوسرو ردرلسم رو رخ یاعد ورد ( هتیمر ددسو هتوعد
 ودیاو یا لادو تودا عج ی وا نوکدجا هدف تا لسو هیاع

 یتوک دحاردرلهروی مج هل وب دفع دم سو قرا ین رد مر هَ

 ردشعایاو ههفوک ینا رع ترضح ردو رم ینبدنا قوا د دع كي هراذک

(2۷) 



CARD 

 زونه هکنعا تاور ن روک نکر ارر اقیح نس هثح هکر د-دعارکد جد

 یس ەص ةع قحا ویلو اردتم یشرب هدنرزوا یدرروط روفاک یهدنرازوک

 رادهمرب ن دنسب دنرصوص یناج ناک هفرطر و شعالیم هفرطر رادقهرب

 ی دآریا اك هے موب بولوا یجاص تورز ودنک ی دلا نعال
 یل ڈاط توقا ی مرق یرلتر > هحل رکردیارکذ هبتق نا یدباراو

 بواوا ضابب لّام هی عرق ینوا كنیراو دنکو یدرونق اط متاخنوارب
 هفرطرب ید ا نیبکنلا ضیرع ردص)ابحر لئام هی هص ہد نکلولب وب هتروا

 عف یراقا بویلوا قاروقج هدشنابط یدرتود هللدوجو نوت هسفاب
 ردرلنوب یرلوسا هکیدیاراو یرق ترد یلغوا نوا (و ) یدیا نوغوب ەد

 ۳ و رز بوس یصسا لیتما یبوم یسع دم
 ۳۳۳۲ ۶ فر ع ر هبات ىا
 فوعدبع نب فوع نبنجرادعدحوا یر ر تح هبلاراشم رد هدنرک د

 ا یرهزا یسرعلا هر س بالت نب هرهز ن: ترا طادبسع نیا

 هيم نج ادبع سو هيلع هللا یلص هللا لوسر هرکصبواوا ورع دبع ىع“

 یتدالوبواوا هرهز نب ثراخادبعنفوع دعتش اقشیسهدااوردشع |

 هيلع هللا یلص هللا لودر جد یمالسا رد هرکص هت نوا ن دلیف ماع
 ندهرشم "هرمشع یجدرلنوب ددو ند نر ڪه را راد مسو

 هماللسا هدناا رکیوباو ته وک نکس نالوا مالسالالا نی تاس بولوا
 ییا رای سر کل دسوک یا نالوا یروش باعصاو كن ا ناک

 ندتیلوا ن رحاهمو ر د راغ عا ترع هر هنیدم هرکصو هثیح جد هعقد

 نانو طیف هاشم عیج ردوا یاخاوم دعع لخاد كعب رلا ن دیعسو

 ردرلشءهرا ندررب ی رک هدنوک لوا بواواندراناوا مدة تراث ینوک دحا

 هرزوا رعف ندنلوا ردثاوا حرعا ںودا تباصا هنخابا یضعب كر ہرا

 یتح یدیا یبحاص رفاو ظح ن دنرات یدلوا رادلام تباغ هرکص پولوا
 ی: یتلقوح كلام هکمرفروق مغجانا ب وراو هت رلترّقح راس ما نوکرب

 وید هللا قایقنا هارقف کلام یدعا لغوا هل ما هدک دید ردا كالا
 نجرادم هک ردو رع ندی رهز رلبدیا دم یاس الارینکو یدروب

 قدصف یو اب رب كنم هدنرلفب رش دهع كلو هيلع هلی ص هللا لوسر
 هرکصو مهرد كب قرق ه-_هفدر هدسءب ی دا مهرد كب ترد هکندعا



CEND 
 باب نوا هد هد دم یدناراو یر هاځد دهتدو یسطارا رفاو ویدلبا

 یسودنک یدیاراو یراد تابرپ هد دذوک و بابر هدریصم باب يکيا هدرصب

 ٭ یدالوا رلب دبا هسک زا یلاشص لدتعم یل رمسولب وب هتروا نوللاریسا
 نقاط تاذرلنو هکر دنسحاماو * رذنءو # هورعو * معاعو * هژلادع

 *هدسعو * ورعو * دلاخو * هرجو * بعصعو * ردند رکب یا تثب امسا

 ردندنرابرمغ هج راو زف زوفط دو "هشیاعو * هدخو# هلمرو # رفءهحو

 دملط دج وبا یرلترضح هللا راشم هک رد هدنرکد همط ( قرحیهکیا)

 یول نی بعک ن رهن نر دهس نب بەك نور ن, نام۶ نب هللادیبع نیا
 ی د کود یر طا تلب هبعص یس هدلاورد یو ایشرفلا بلاع نا

 هحط وو ردشع | ترڪ واک هعالساهروب نه ردیشادن رذزق كنیم رضا

 نالوانیقن اسهدم السا و یرب كن دسوک نوانالوارمشبم هلن ج تد یرلت رم >
 هرکص تد کو لب ج نالوا نالسع هدنلارک:وباو ك ها رم

 هلل| لوسرردیر كن هسوک یا نالوایروش باک هدنصوصخ تفالخ ما
 نورجاهم ردسشعا هيس د ولا ةملطو ربا ةيلط ىنا لو هيلع هللا لص

 هللا لوسرار ز یدل و هدرد ق اردشهل وب هد ده ثم هلج بولواندنواوا
 یدیاراشمروی لاسرا نوجا رابسا ناایراک شدرفینا لس و هلع هللا یلص

 هللا یلص هللا ل وسر یتوک دحاو ردشهاوازارفا یس هصح ندرد عانغ نکل

 هلاوححلفرب هن رزوا كلاعرست رفاکرب بولوا ن درانلوا تباث هلا اسو ه.اع

 یلا ندب سضلوا بودیا عفد هلبالا ی هلج وا یرلترمضح همط هدکد
 ی دینرو- تاخاوم دعع « در صقو ینا دعس هلکنا ردڈلوا قاوح

 ناورمو همطیدلوا د.هش هدنسلو الایداج قلازوتوا هدنسهعفو لج

 یدتا تن اما هن اعع لتق نوا و ط ناورح نکل بواوا ه دنف رط هشاص

 تسار هربطر هدنغ اج بوروا ق وار نوکلوا هیدط هلکعا عزوب د

 ه داور ر و ترد شعلا یرع یدلوا ت وق ن دجنز لوا دیلطو یدلک

 هدهرق هرطتق ردثلوا هنس شکلاهدتاوربو یکیا شا هدتاورروزکس یللا

 بوروکهدنس ابر یتا هشيام یزقهرکص هنسزوتوا ندننومو یدنلوا نفد
 تودراتهیح نس هقنرش تج هشام سد یدلبا کشت ندرب ینب داوا

 ید شم هءوروح یتدب یدرب دتا نفد هدنراد نالوا هد رعگهدهرصب

 راغ ردارکد هیلو هدفر اعم هبتق نا ردروهذم یرق هدروب نم لګ



۲ ۳ 

 كراع انا فدا نکی دعا رک ذوبو ردکر که شا تیارس هثجو سا یدع
 راسو 4 هموم لوصف ندادارم عالطا هلص ردیلاجا كن رالاوحا
 ن وسلبا تعج ایم هراب اتک ناناوا فات « دنرابق انهو لئاضف كرلنا

 رددشرژوا فرح قلارد هدن رارکد هرمشبم*درمشعرب اس ( هلک ییا )

 ماوهاا نرب زلا هللادبعوبا هنع هللایضر رد هدنرک ذربب ز ( فرح یکلوا )
 هللا لوسر یسنهک یدسالایشرقاایصق نی یزعلا دبع ندساندلیوخ نیا

 هی دخ ربیزرولوا عج هدیصق هلا قیرش بسن ثاسو هلع هللا یلص

 یس هع كلسو هيلع هلا لص هللالوسریسهدلاو ردیسسهدازردارب كنارک

 تواک هم السا هکر دلطلا تام تن هیعص یس هقیع-ش لنزج ترضح و

 تولوا یژردارپ كرز دتشلوا لوت۶» هدرا مو ماوعو ردش۶ا تره
 هللا لص هلا لوسر بولک هم السا ماو هلا ن بئاس ندرلناوردشمالاق یرال سد

 دهش هدنکنخ هماع هرکص یدناو هدرلارغ نالواه دنن امزسو هاڪ

 ةمالسا هک رد ییک یدیشاک همالسا ندیکسا هوا یراترضحربز ر دشلوا

 قاانوا هدعاوررو شبنوا تقولوا ردیسعسب دوخاد یسګ درد كرلذلک
 نالوا یروش ںاککاو كل هشم "هرشع یدیاهدنشاب زکر کنان هدتاورر و

 هلن لوسر ردشعا ترهه هنده هرکص هب هثدح لواردیسیر كنيشک قلا

 تاخاوم دفع هد هکم هدّنس دوعسم ن هزلادمع هاکنا لسو هلع هلا لص

 هدد راصناو نیرحاهم هدنتس همالس ن هس هلکنا هنن هد هدم دعب

 یراترمضح ريزوردشاتقیردا رب دلو دقع تقو یراک دتا ت اخاوء دقع

 هللا لوسر ه دده اثم هلج ردندا یس لس هها لاس ق ادا هدف اللا

 هدر حو هدنس هعقو لومر ه دهد بونا وب هل هللا سو هیلع هللا یی ص

 ل ری ره ه دنعهخ لا سو ۵ یاع هزیا لص هللا لوسرو یدو هل

 بولوا مدان یتوک لج رد نهرو وند ردربز م راوح منیردراو یسیراوح

 ردشلوا دیهشاردغ هدندیزوعرح نا هدع ابسسلا یداو نکزدیکب ونود

 یدلو عوقو هدنس لوالایداج قلازونوا یئداهشرد هدلع لوا یرق

 كنودنک یا هدنشاب یدب شم اهدتاورر و شعلا هدشاوررو ترد شقلا

 بودیا لذبهراناتلوب هدنساحیاهلواربیز یدراررب و حاوخ بولوا یکول«كيب
 هک زویکباو كب هرک كيب یللا یلام هدق داوا توف یدراقلاق نس هح ارب

 تباصا كب زویکیاو ك هرک ك ب هنر ره بواوا یتوت اخ ترد یداوا غلا



) ۳۸۵ ( 

 یسهدلاو نکرد هنن رزوا كایرلعز و ردیعاخ كماما یا نوا هدو كرلتا

 ورک ه ادرس نالواء دن وا کد یآر نمرسس نکر روط بود ار طو و دن.

 هدیتلا زویکیا هدشاو ررو شب شعلا زویکیا صوصخ وب و یدامت:> جدر
 هبراج یسهدلاور دیفتخن الایاهدنعز كراتاو ردوب حصا هکر دش وا عقاو

 یرغ بولوا سجر هدشاوررو نسوس ه دتاورر و لیفص یمسا بولوا
 هداورر و هدنحوا یرک كنناصهررکس یلازویکبا ردو رح ید و

 لادنا هرس سدق یت انعسلا هلو دلا ءالع ر دشعا دلوت ه دے د لیلا

 لصاو هتمطق هرم یرکسعلا نسح نر دم هکر د هدنرکذ باطقاو

 هقبط هقبط هدعب بولوا لخاد هلادبا هءراد هدک دنا اتفتخا ارز ردشلوا

 یدادغلا نیسحنب ىلع بطة تفولوا یدلو ادارف الا دیس قرلوا حردتم

 هده رنوشو یدلیق یرکسعلا نسا نده ییزام بولوا توف ىلع یدا

 رارقرب هدماقع لوا هنس زوفط نواو یدابا سواح دج هنر بوئوا نفد

 بو یناسارظا نب ولا بوق! ن نا هنر هدک دا نانج مرع بولوا
 یدئلوا نفد هدهللا لور هن دم بولاق هلا ېب اڪڪا هج نزاع لدج

 ندندالوا فوع نب نجرلا دع هنمامعم هدق داوا توف جد ییوجو

 قصالم هرب یرربقیدیشاوب عوقو هدم راد یتافوو یدک كجوکدجا

 یریغ ندنراهورکو دنک هنب یرلناردقوب تهالعر و هقرب هدنرارزوا بولوا
 ج ورخ ردروط سم درب هد هوشلا دهاوش رردبا تراز هتسر هاب هسی

 قانا هفج هم ج یدهم ردقوح ےک دا نالوا هدنعهح یدهم

 هللا لاجر هل هلکنا هکر دشع د هدنرکد یدهمیحاص هړکم تاحوتفردبجاو
 هلا لص هلا لوسر تّنع هغاخوبو ردتحهلوا مدا شعازویجوا ندنیلماک

 سو هلع هلا یلص هلا لوسر یبسا تواوا ند هبطاو دلوو ندلسو هلع

 ماقم هلا ت ردعج هل وا یس هنک كنیاع ن نس>یدح یس هنکو ی

 راهالافراع نالوا دوهشو فدک ت اص اکا تولوا ت ندنآ هدنسارا

 هر ودنکو تاحا هن وعد كلا بواوا ن وهلال احر ران و ردکحهدا تعب

 ماظن لاقئاو تفالخ معا بولوا یسارزو كنارلنوب ر دراکح هدا ترمن

 هللا هک ږد تاح وتفلا بحاص هن هدعب را هلواهرزوا تناعاهب ودنکه دنکلع

 فر ڈک و ء ابخ اهدنیغ نونکمیراناکر دکج هدب ارزو یبهفناطر اکا یلاعت
 بول نرالبد كرلناویح هغیلخوبو ردشغعا عالطا هقافح هر ط دوهشو



6۳۱۶ 

 هرکصا دو كن راترمضح ماما یدیشع ا لاسرا هر هن دم هم هلب تورو

 رد هعاماو همطافو یسوم ین یلعیدالوایدلوا لخاد هه مصق لذا ما

 نیم نب رفع> نب یسوم نی ىلع نی د نب قت ىلع (مامایجتوا)

 اکا بولوا نسل اوبا یس هبنک ردبلاط یبا نب ىلع نب نیسسلا نب ىلع
 ردیقن یقل نالوا روهشم نکل ردیداه جد یقارب زرد ثلالا نسطا وا

 بولوا نود الا تذب لضفا ما ه.اور ضعإو هیراجرب من هنامس یسهدلاو
 داون هد هده نوک یعچوا نوا كه ر بجر « دنرد نوا زویکدا

 هر نعرس هدنخرات تردىللا زویکدا هدنمانا صتسو ر دشعا

 نورس نالو رکذ یربق بواوا هدنرخاوا یس هرخ الا ی ذا هرون ره

 زوتوا یماما ت دموقرف سرد هدنس هزاخ یدک «دنرمش یآر

 اعم هلدا نیعا ن همره ن ی یوڈ رم ماما لکوتم ردوا هاس ترد

 نوا د_هلوا توف ES هیر نعرس ند هندم هدحوا قرة زوکا

 رد تءاور نفیدلوا موعس* راعب ر دعا تماقا هدرهش لوا هنسر

 مان ھه شداعو رفعحو دو نیسحو یرکسعنسح هدق دلوا تو

 ا ی لف ن نسخ ( مامایجترب نوا) ردشلاق یدالوا

 هللا ناوضر ردیلاطییا نب لع نب نیسان ىلع نب د نرفهج ن یسو»

 جدو بووا جارسو صا EE یاو د وا یس هتک مسهیاع

 هکر دلو انکا سەد یار نم رس ران وب ردرلشلواروه ڈش مولد یر یک یردب

 مات نسوس یسه دلاو ر داوا لیصا لا هع د یرکسع ززد رکن 6

 هدجوا زوتوادوخاب یکیا زوتوا زویکیا هد هنیدم راو دنک بولوا ند هب راجرب
 بولوا توف هدهراس نوک هعج ین نکس كنلوالا عی ر شعلا زویکباو داول

 ردٌشلوا هنس تلا یعاما تدمو کس یر یس یدشلوا نفد ۰ داب یردب

 یرد هکیدااق یلغوا ر مان یدهم دج قحا رد ورم ځد یودنارهز

 هدنشا شب تقواوا یدلاق وا رک هد هن دم یدهم رول نم هدق دلوا توف

 ن ل ن نسطا ن یر ھلادج ١ ( ماما یجنکیا نوا ۶ ی دلا

 ۳ و ا نب ع نب 2288 زج ن یسوم
 یس E ا تولوا مس اَلا وبا یس هبنک ےھنع هلا یطر

 بودا بیلتوبد نام لا بح اصو رظتنمو ید-همو ٤ او تح یتا



CEA) 

 رد رال شء٤د رددب زوئوا یُملدو تاکرا یدالوا ر د هنس شب زون وا یماما

 نوره رفعح لیعسا ساق ساع ےھارا دخ دجا اض را ىلع

 یربکلاذطاف نايلس لضف نسح دیز هالادبع قصسا هللا دبع نسح

 رذەج ما موژلک ما یرغصاا هیفر تماما هک هیقر یرفغصاا ه- طاو

 هنو” مس | هلع هربرب هت-سح هدنما شاع هک دخ باب ز هامل ما

 ن د نب رفعج نب یسوم نی اضرایلع (ماما یعرکس) موثلکما

E دن هتک رد مهنع هللایصر بل طنا نب ىلع ن نب نیسحا نبىلع 

 تو مارب مان هراع"هدتاوررو هحح هدتاورر و یورا یس هدناو بولوا

 كن هدیج یسهدلاو كظاکلایسوم بولوا نيام ىس هن ڪک كنه رول نع
 یاو هيلع هلا یلص هلالوسر هجکر ب هدیج یدیا هیونو یدیا یس هیراج

 بورود ا هرزو | قلش اب هی اسوم ماما یب هم اکا بوروک هدنسابور
 سی رلیدروب مست ويد ر دوج هغوط یسولرمخ كضرا لها ندنا هد

 كنېرخالا عير جوایللا زو بولوا ل ءاح هروب نم ندنراترضح یسو» ماما
 ندشوف كقداصیدح هک یدروفط ییع ماما ینوک هد یر نوا

 هدزکس زویکیا هدعب ردشعوا تباور ید هلوک یرمغ ردهرکص هنس شب
 كن رفص چوا زویکبا هدتراوررپ ینوک دعج هلاق نوک ز کس دنرخا ناضعر

 ردسشلرا توف هدهبرق ما دانان ندرلب وک ناجوق هدسوط دالب هدنرخا

 یس ردشلوا حقاو هدنس یلیق بناح كنوراه رق هداظ دج راد یرق

 هکیدناراو ی فر و ییغوا شب بواوا هنس رک یماما تدمو شل ی الا

 ررد هشدامو نیسحو مهاراو رقهحو ندسحو مامالا قلا دمع

 هب رم ( ماما یزو ط)  Eن ر م رفهج نب یسوم نب

ET هللا یطربااط یان, لڪن ني لان ىلع 

 هرودنک نوګا كلا رد رلذ هثودقفاوم ندنتهح یسهنک و مسا ەرقاب ماعا

 هدتاورر و نار ريخ یسهدلاو ردعتاوو داوجو یت یدل روند ینا زف عج وا

 و ینهااكنسهدایذ ی رک نوکیا ۰ داتقو مصتعمرد 4 راجر ما هار

 هدندرا كرطاک یاسو«یدح ت ولواتوفاموع* هدتناورص«بو توفنوک

 یجنوا كنبجر شب ناسقط زوپ یتدالو ردشعاوا نفد ه دنر اقم شو رق

 ماما تدعو یآ چاقو و هنس شب یرکی تس ردشاوا عقاو ینوک دعجج
 اکا ییضفلا ما یرق نوعأم ءا هیداو لضفو ع لاک رد هنس یدب نوا



CIRE 

 هکر دنا دلو نوک همج یعجواد رفص هد دخ دم ه دنس دب ىلا كتر

 رفعج یدالوا ردءدقم هنس چ وا ندننداهش كنب راترضح نيس >

 یبا نب دمت نیس اقلا تب ه ورف یر« د لاو كرلنوب هکر د هللا دیعو
 دج ماماردیدالوا ید هاس ماو بنب زو یلعو مهاراو ردش دصلارک:

 شع هدنخ رات رک نوا زو هدتاور هو یدب نوا زو یراتمضح
 هدعرشت بواوا توف هد هن دم نکیا هدنشاب هرکس ىللا هدتناوررو هدنشاب جوا

 هتس یتلا زوتوا ه دعاوررب و یللا هدتاور رب تماما تدم ردشملوا نفد

 نبیلعنب نیس نب ىلع نیدمج نب رفهج . (ماما یعتلا) ردشلوا

 ردلييعساوبا هکر بد یک. فا دول یسهینکر دههنع ها ید بلاط

 ه ورق ما یسهدلاو ردقداص یروهشم ند هل ج ردراو ی اف رب

 تش اما یس«دلاو كن هروب نم هک رد رکب یا د نب مسالا

 هعفد یکیا ند رکبوبا نیقداص رفهج هلع ءانب بولوا یبا نب نجرلادبع
 هددت ده هدتسس هام یجاسکس كىرش ردشم روس ولد و دعا دلوت

 لاق هک چوا هنی رخا كنيلوالا عیب ر چوا ناسکس هکر بد ییکر دشعا دلوت

 هد هدنفصتنم كنبجر رکس قرق زوب و یدلک هدوجو نوکی سرا رازاب
 یدئوا نفد « سابع هق هدعیق تبواوا توف نوک یسنربا رازا هد هسدع

 ر دشلوا هنس ترد زونوا یءاما تدم یدیا هنس کیم شا یس تقولوا

 داوف نکل* یلعو* یسوعو* هللا دبعو# لیعع-او *دج*ردراویدالوا شد

 ی” ) مامایجندب) ردو رم یزقرب و یلغوار هدنمات هور غو قس١ د همه

 ردمهنع هللا ىضر بااط یبا نب ىلع نب نيس انب ىلع نب دمت نب رقعج نبا
 ینا ند اج هرم ل اک دا بواوا مهار ا واو نسسطا وا یس هنک

 هد هتدعو هکم هکرد هیرب رب "هب راحرب هدنمان هدیج یسهد-لاو ردبطاک

 دلو ءدننوک ر ازاب هلاق هک یدب هنب رخا یرفص کس یرکی زوب هداوبا
 بودروتک هدادغب ینا یدهم رد و رم قاواجد هد هدم یتدالو ردشعا

 درشر هرکص بوروط هدنآ كلددنتوو دیشرو ردشهردنوک هب هتیدم هتب

 کن روا لاح لوا یدلباسح هددادغب رعس هلس یتا هدک دلک هب هنندم

 هدتلا ناسکسزوب هدتاور ضهبو هدنشب مرکب كني رفص چ وا ناسکسزو

 كنوره یکمرلا دلاخ نت یګ هکربد رد هددادغب یرمق یدلوا توف

 تدمو شبیللا یتسردسشم هل رهز ینآ بوت اق رهز دنا امرخ شاب لب را

 7۳۳۲ یتا



CAND 

 نیلس-رلا دسسو نیل ماخ بواوا یرالغوا كنامهن» هللا ىضر همطافو

 ( ربکا یلع) هکرد قتلا یدالوا ( تاکرا )رردینیطرس كناشلاع تاذ نالوا

 رانو ( طسوالع) ردشلوا راه لرهشوکود هدنک وا یررد هدشاط

 هدالب رک ( رغصایلع) ردکح هلک یررکذ بواوا یرلترضح نداعلانز
 ( رفعج )رلیدلوا دیهش هدالبرک ( هللادبع د) یداوا دیهش نکا لغط

 رد تار طح هنکسهطاف تش ز (ررق ) یدلوا توف « دننابح یلردپ

 یسهشک کرد اط یا نی لغ ن نیشان لع ( ماما د )
 نيد املا نز نی مش بقلو رکی وبا هدارخا تءاوردڅ وبا هدناوررب نیا وبا

 هدرکس زوتوا یمگ ردنا دلوت هدهندم هدنجوا زوتوا كنرڪ رد داعسو
 ناورمش ونا کرد: یھ رذ هلارغ یعسا بولوا دلو ما یم هدلاو ردشعد

 ۵۰ لس سا كن هرو نه هکر د ا رهش یزد درحدز ندندالوا

 هک رد روک ذم هدراربالا میر ردیف ل درحدزب نالوا سرف لول ر ا توا وا

 كرلتا ںوالوا یس ا طلا ن رع ید راو یر جوا لد رج دز

 نید ید یسب رب یدروغط یلاس ندناو مالک در كس هلل | دبع یر

 هب لد نب نیبسح یحد یسی رپ یدلبا دلوت مناق ندناو تباصا هرکب یا

 هجا ات روا رلذوب هک یداب ءاداوت یرلترمضح نیدباهلانیز ندنا بود اتباصا

 لب رک هلن یر I> هدنشاب ج وا نوارداد كحوک E ؟ ؟ و لع

 لتف هل وب رو وا هدنکژ ود بول وا هتسخ نک یدا 5 هرس ۵9 و

Eنافط هد ه دم هرکص یدنلوالتق نوا نس دص  

 نود هدععب بواوا توذ هدنشرات شد ماش عط هک ۳ 0 دات شو

 رس ی الا هدنوو نیح تولوا 2 و AE اما ندعر دعا

 ه دنکا كلو مان سالا ةف هدروب نه لع ییلرش ربق تولوا هد:

 رد راو یس هروهشم تامارک بولوا هسوک لضافو رخ ر دفورعم

 یز هدااولرلنو (هلادع) (ییع) (دج)(نس>) ردرلنوب ( ی دالوا)

 ردد هراجرپ مات | دو رانو (دزو) (ورع)ردیاع ی نسطا تش هلب ادیع ما ۳

 نددالواتاهما رانو (هکیلم) (مولکما) (نسح ما)(یسوعما) (هدخ)

 نیسطانلع ند# ,(مامایعْس) ردشلوا بعشنم ندرلنوب لذت واوا

 ردیلعن نسا تثب همطاف هللادبعما یسهدلاو بولوا بلاطییا ىلع نا

 رد هثسانعم عسوت رعب نوڪ ل داوا یر هداګردرقاب یقلرقءج ولا ىس 1

۱ 



( ۳۰ ۲ 
 هللا یلص هللا ل وسر هکر دب ورم ند راما نب سنا هکر د لاعلا بحاص

 هکر ونل وا لتق هد رب رب سغوا وب منب ن وچ ا نیسح ترمضح سو هيلع
 یرلترضح سنا بوروی وید نوسایا مدراب اکا نروک ینا رارید الب رک اکا
 ندلرلض-سابع نا ردشاوا دیهش هدالب رک بواک هللا نیسح ترضح

 هيلع هللا یلص هللا ل وسر هدراهللا فصن نوکر, هکراشم ر وب ردو ره

 ید ر ر روط هرزوا عانا بول وا ربغاو ثعشا مد روک هد سود یلسو

 هللا لوسراب نوساوا ادفاکس منیوبا یدنا راو ناق هدنګاو هششرب هدنرللاو

 (مویلااذه طلا لزا ۸ ) ردیناقكنسحو هدنگدلبالاّوس ود ردن ناقوب
 هلا للص هلا لوسر هکردو رم نداهنع هللا یر هل ماورلید روم ود

 زک و دلوا هل یدیا راو قاربط هدنرالاتصو هدنز ز وب هکمد روک یلسو هيلع

 رل,دروب ود مدروک عل داوا لوتقم كبسح هح دعم دک: دید هللا لوسراب

 هدنرل اؤر هدنرلنایح لاح )سو هيلع هللا یلص هللا ل وسر هکردب و رمو
 لتف نسح لج ر ړ ردیا عولو هن رامد عفا بلک رب هکان وک هکر اید روک

 یاورو یہا سصصربا.نیعل رع نال وا نیسح لتاق راد روس رعت وید ردا

 ندنراترضح قداص رفهح تحردشمک هروهط هرکصند هنسیللا هقداص

 تورو هتسیللآ هدقدثلوا لاوس ولد ردنا لوبق خان كدهنامز ردق هلا ور
 جارخا ند رع نا یذم رو یراح روز للتشم روی لالدتسا هلا اور و

 هدتاورر كس هدننآ مرگ ندا هتک ةر ندقارعلعا هک ردراشغا

 هک هن رحوُس كقاب هدقدنلوا لاّوسود ردیم راج كنا لتق كکم یروس
 كرب تپ هدمرح رل ودنکاذه عم رد | لاوس ندنزاوج كند لتف هدمرحم

 ( هنا لها بایشادیسامعو اینداای قناحر امه)ه دنقحهکرلب دلبا لق ییلغوا

 ه.اع هربا یلص ی را دح رد یدال و دعیال لا اضف ردشل رو ود

 نیسح انسح بحا نم هللا بحانیس> نماناو یتعنیسح )هدنقح كلا لسو

 نده نبییعب یذعرت ییرشتید>وب هکر دراذمرویپ وی د (طابسالا نم طبس
 هيلع هللالیص هللالوسر نوک رب هکر دو ېم نددانز ند زو ردشعا حارخا
 كايسحترضح نک رعک ندنکوا همطاف تد بوح ن د هشام تس س و

 ررو اذااکب یعودلغا كلا 4 نسم هلیب هکرلبدروس و راید:-ثدا نغودلغا

 یک نس> ترضح یرادحا ردارب یرلترمضح هلاراش هکر د هل وب یرل.قانم

 یلعرلنا هکرلنوسلوا فوصوم هلتنصوب هست ردا مراکلاو لیاضفلا ع



) ۳۵۹۲ ( 

 بودا ما هرارشاكولب ربو رلید روتک هنیعا و رع نرد ی رجاف بولا یاب
 ا.د یب هکر اه سورلوا هدعب یدر دتنکح هدنتلا یغاا رانا نس هکر ابم هنج

 دیس دیهش لدمیس لوا یدسانا لاس را هنیعل هللا دبع هللا لافطاو

 هلا ببضق نالوا هدنس هموئشمدی نو وق هنک وا نشان كرابم كن راترمضح

 یدساشا هکعرود هن رل رش ناهد نالوا زانو رع ناک راب لعل ل وا

 ردلاق کینک دوش هکید ر ود یرلترضح مرا ی دیژ ندمارک با صا
 لوا نب راقادوط كن رترمضح )و هيلع هللا لص هللا لوسر ن هنلاو

 هوب نسهحوق هوتعءرب نس اک | نیما هللادسع مد روک هدنرزوا نرلقادوط

 ندنژ ردارب هل هلا یرلت رطح ماها هد هعق و و یدید مد ردنا لتف يس

 هکر ید یی هی ترد ندن دالوا یدنک و رک واو دڅو رةعجو سابع

 واب رب حد ندندالوا لیقعورفهجنب هللا دبعو هسیگ چ وا ندنس> دالوا
 قلا نوا هدزورفا متامزور لوا هکر ید یک ر لیدلوا تداهش هیتر راح ادعس

 لوا هدب رل يدا ندندال وا ارهزلا ةطاف یس هلج هکیدل وا دیهش لحر
 هتف رط نیل دی رب طا "یداب هللا لافطاو ات یرلشاب لوا سانشان ادخ

 لاغطاو اسنو عضو هنهاکشپ یبسح سر ید دیلب ل وا یدلبا لاسرا

 بولوا رورسم ندنلتف كني رات مضح ماماو یدلیا راسا یتنارمضح

 تماد راهطا هلا یرلسعا ت وادعو صب ندیبس وب مالسا لها هرکص

 لوا لا تنعل هکلب ت وادعو ضغب هثیخ لوا هتیفطا قو یدلبا

 ناوعاو كنا ینعل كنس هکنالمو كمالا لد هتمایق مو یدیا قح لرل اسم

 هر ہر ونه هن دم د لها بودا مما هنا هرکص نوساوا هن رارزواكنراصفاو

 ناک هح ولو نانک یوم مشاه ی ءاسد هدنرافدلوا لصاو یدلنا لاسرا

 ید ړد قر هیلغا بولوا هدهورک لوا یسهع رک كل.ةع راب د-فیح وشرا

 یت رعب ٭ مالا رخا متناو لعف اذام + مکل یا لاق نا نوا وقت اذام ٭

 ناک ام * مدب اوج رض یعرصو یراسا مهنم * یدعقم دعب یلهاب و
 هکر ید یی * یجر یوذ ءوسب ین وقلت نا ٭ مکل تعکن اذا ینازج اذه

 هدسودارفلا بان یھ و نفد هدتناب یراهمرکم هدلاو هدعر یراشاب كرابم

 ءافلح نالوا ندنییهطاف هرکص توالوا نفد هدنالقسع هکر بد یفگر دشعد

 ات دهم هنن رز وأو نقد هدنا بودا لون هر هرهق ندنالعسع ینارمصم

 یدل وا نفد هددهدم نال وا هدالب رڪ یره رش هثح و رلیدتا



) FoR ( 

 ره ر و ننکم هقاصلا هرو ضع دوخا را هردنوک هنف رط دی زب دوخا

 رخ هند ط نیسءل هللا دبع و رع نو ګا یسعا هدعاسم هن رب كرلن و

 هلا شوج لا یذ نب رش ب وبا هدعاسم نکل یدسایق اجر ب ور دنوک

 بودا كنج هلا نیس> ترضح هکرد واب هکید ردو ڪڪ رخ هو رع
 لو زعم یدنک دوخا هدنکح هلآ نس هغ رش هثحو دی-هش یودنک

 مرجالف هل وا یدصت» لوا هت ابخ وب بول وا رکسعرس نيعل رتتهنیرو
 یدلبا تکر ح یسهجک هبننم» یی زوفط كم رحم بود مروش وکود ور
 یدنکیا ی رلت سطح نسح ماما هدن راک داک نیع» هم رب رب و یا

 ندرلنا نیسح ترضح س ید رروط وا هدنکو ا اس ب ولیق ی زا
 دا رھ هی حایصو هل رب و لهم ٠ دنک كد هحابص هک رلید روب سالا

 هدنناب نیسح ترمضحو راب دلوا یضار هزوسوبرلنا هلوا هلل وا هسرونل وا

 یبد لک رپ د اد بودا و هک وب رک لج هل ذا مپ رلتلوا
 ك وعنز یرلت رضح ساع یردار نکا رلیدتک بولیغاط هدنرلفدروپ

 نوسم رتسوک ینا هز هها لهدا یغنوحما قاق هزکید را رس مهد ا یٹیا لوا

 یدالوا رفعج نب هللا دبعو یر هداز ردارو یراردارب راس بوروی ولد

 لواو رایدلوا ناتساد-مهو ناب زمه هن رترضح سابع هدام دم وب جد
 دعج ا بول وا لوغشم هزام كد هحابص ناکاو نیسح هه

 كن راترمضح ماما بوس ها یرکسع رجاف و رع ىدا اروشاع موو یلوک

 یکیا زوتوا هک یدنب هلا ییاعصا ید ماما ترضح یدورو هنب را رزوا
 یک بالک هنیرزوا هدیعس ةف لوا رارشا هورک هدعب رل بدنا ابا قرقوولتا

 ترضح بولو لاعتشا لاتقو برح شنا لد هرهظ تقفو بودا موعه
 هنراتیضح دیعس دهش و رلردلق فوخ ةولص هلبا یارک باما ماما

 هن عا كرا مە هدلرلکداک و رانا نوحا كہا وص بواوا یل وتسم سطع

 نس رروط ه هراراک زور هیس نالوا هدنناب نیما ریو ی دانا تاصا قوار

 ؛لرا.« بوراو ورلبا نیعل كيرمش نب هعرز ید رغاح ويد لر و داوا كروا

 ناتس بوروا جلف رب هنوزووارابم ید نوعامر ید ر وا هلا ےل هنفک
 ماما تو روا هللا قار د ن ولم یراکحدد ىلا نساانا

 یدلبا ادج ندنندب نشاب كرابمو عذ بونا س یدشود یراتضح
 ارام لوا سب ردنیعارعندبا ادج ندنراف رش ندب نرلشاب هکر دیک

 i تی ی ی نی دا
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 لاسرا هر هفوک یییعللاداب زنانالوا ی ماعهدنرزوا هرم هدقدلواغلاب هدزرب

 لب و یراندیا تعب لوا هلا تنطبش و رکم هل وک رازه بوراو یدابا
 رسا یرلترمضح لسم سد یدلاق مدآ زوئوا نجا هدنفرط كس بودا

 اد هسرروتک بوتوط ليقع ن لسم یک ره تولو لالد نعل رابد روپ

 ییعو نیسحو سم نیما راید روتک بواوبو ید ردتا ادنوید مر رو اکا
 نوک زکس كنهحایذ هکیدلیا لتق تعاس لوا بودا متش هننارمض>

 ن هو رع نال وا قیفر نشا كناو رلب دنا یضاشا ند رصق یتیمو یدا

 ندهکم یرانرضح نیس>هرکصیدلبا لاسرا هنفرطدب زب هلی هلا یاب کنیناه
 ترضح سابع ن هللادبعتقولوا یدروب تع د ه اہعیج هنر ط قارع

 هیلبا تنایخو ردغاکس قارع لها هکمرق ر وق مع نا اب هکید روب هثسح

 نس زا لها دیس نس ریقوح ندهداب وب لک رد هقناطرا دغررلنا ارز

 یسهصعیش كکردپ هدنا ارز راو هتع ی رابكسردلا دارم ا هلا رکا
 یا هکند ر وہ اکا نیسح ترمضح رد راو راعشو زا هاف نیتمو رد راو

 بود قد و شا تعزع نکل نسوق حا نس هک مر ولب هداز ع

 یتداہش كس هدهار ءانئاو رایدقیح ند هکم ینوک هیورت هدهنسیعتمتلا
 ن وسلود نیتسا كود هرلنالوا هدنناب هدقدلوا لصاو هر ودنک یریخ

 رلبدتک بولیغاط هلوصو هغاص قاخ سب راد روپ باوج وبد زلکد عام
 یسهط رش بحاص كداز نب هللا دبع هدن رلل وص و هلګ مان قارس هدعب

 اکا ترضح یدشلوب هثسح ترضح بولک هلبا ولنا ك یکیا رح نالوا
 عوجر ند زکب زوس زس رکا مدلک اداقعا هزکب وتکم زس نب هکید روي
 هدانز نا یزس نب هکیدید رح مردا عوج ر ندلجوب دن نکس ردا

 مولوا کا ماهاترضحس+ مرومأم هرزوأ قماثریا ندزکنا هج دا لاصبا

 داز نا هدسعب رب دتک هلن بولر ارلتا نکل ید رو ود ردالوا ندنو ر

 هرزوا كعا لازا هل رس وص رب یلسح ترضح یدلک و وتکم ۳ كنیم

 ل ر ونه موب بول وا لصاو هدنس هرغ یمرحرب شعلا ربخ وب شا مما
 ند هفوک یسنریا را دتیا لازنا هفورعم لګ مان الب رکی نوک نشب یستربا

 هنکنح كنسح ترضح هلا ولنا كس ترد صاقو ینا نا دعس ن ورع

 سالا ندا نیسح تار وح یدیشعا لاس را نیعا هللا دع ہک یدلک

 لهر و تص خو هرل دنک ن وا هک بون ود هف رط یراک دلکاب هکیدخا
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 دفرکس وكکرا شب نواراض# ردرلنو ( یدالوا ) یدرولواقشاعبووس
 ۱ ]موم ها دسعو*رعو*دیزو»* نسحو * مساقو* هللادیعردشعد
 ب واوا * نجلا ماو * لیقعو * مرالا نیسحو * لیعتاو * دجاو

 ن نس> هکر بد هن نا ردشالوا ندب مغ بولوا نددزو نسح بمع

 نسما ماو * محلطو * مر الا نیسحو * ور ګو * دزو * نسح ندیلع

 مهاراو * نسحو * هل دبع ندا ن نسحویدلکهدوحو ههادبع ماو

 نیسان هلادبعوو یدلک هابند * دڅو * دوادو * رفهحو#* دمو

 سابعلاوبا هکردیو سم یدیا هسک ربخ بولوا یکم هللا د وبا نسل انا
 هدر هرکصرل,دیا هرزوا تعااو تاسلا بوڈوروک د واو هلا حاقساا

 رفهجوبا هرکص یدلبادر هب هنیدم یا سا بلا وبا بولوا عقاو تدوررب
 هد هدا بوجاقرلنا یدنارا یعهاراو دم یرالغوا كلا هدقدلوا ه-هیلخ

 بوتوط یه اریاو دوادونس>یزردار ویهللادبعیرردب هلبایز هنلربک
 هللا د:ءرایدلک تسارهرفعج و !هدهذی رهدل ویرلبداب |لاسراهرفه> وبا باد و دیق

 هد سالح بوع“روکو یدمرو ندا هکمرنک هتناب رفعحوبا بودا كع روک

 بود ا حورخ هنیرزوا رععجو میهار او د نارو نه هر کص رابدلوا توف

 مهاریاو هد هن دمدڅ بوردنوکر کسع ه دعب رلب دلا ییرصتو هکمو هن دم

 كرلنوب و یدلوا توف هدارج باب هد هف اسم حرف یتلا نوا ن د هف وک

 هني رافرطر, ړو سا دنایلع نب نشان نسل ان هللا دبع ن: سرد ایردارپ
 هنع هللا یضربلاط یان ىلع ن, نیسح ( یصهچ وا)ردشع ا التسا بوراو

 ,یسهدلاوبولوایب ز طیسو ول هناشرودیسو دیهشیقلو هللا دبعوبایس هنک

 ینوکی اصیجندرد كننبمش هی رعه هنس ی در دردراترضح اره ةمطاف
 ر دزل ]واد هش یو کاروف اعهدنمرحر شکلاوردرلدعادلوتهد هنندم

 یت اما تدم E ی د هنس قلا لا یراق رش نس تق ول وا

 ك د هب و اعم هکر دش وا و یرات داهش بسر دشالوا هتس نوا

 یدعا تعب یراترضحرییلا ناو نیس> هدقدنلوا تەب هدیلبد_ زب هرکص

 هنن راف رط نیسح ت سضح كهف وک لهاو رای اک هب هکم د یسکیاو

 توعد هبهفوک نوا قماوا تعیب ند رلودنک بولک یراب وتکم ددعتم
 ترض > سید ارشد ن نا ل ماعد هفوک ندنفرط د زی تقولوارلبدتا

 كمردتا تع هرودنک یی هفوک ل اها یبیفع ن لسم یسهداز مع نیسح

 ,یرمخ یرع امت یدانا تعب مدآ كي , ج وا بو رود لاسرا نوح ا
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 هددکم دیمس تقولوا ارز یدلیق ییزاغ بولک ص اعلا ن دهس قا

 هاشم تباغ هاو هيلع هللاییص هللالوسر نح ترضحو یدیا كب

 نیسحو ن ج لاو ها ق هکر دوره ىدا واکو س ند هلج و
 هيب نب الغوا هلرلنا مالسلاو ةولصلا هيلع دجم هكر درشم هریک یرلوسا

 ناعشیدروب هیعسل نسح ,یلا لسو هیلع هلل | لص هللا لوس ر مرج الف هيابا

 مدروک ی لسو هلع هللایلص هللا لوسر هکشعد ردرنشعا جارخا ندءارب

 یراخمو یدراررویوید (ه.>اق بح اینا مهللاو)یداهدنرزوا قناع نس>
 لسو هيلع هلا یلص هل لوسر نوکر هکشعدردشغا حارخا ندهرکیو آ

 بورورظل هنسح هعفدرو هقاخ هعفدر و یدنا هدخابنسحو هدنرزواریتم

 ندم السا لها دلکنوب یادت ق> هکر دوج رعو رد س زغرا مو هکید رد

 هلاېلص هللا لوسر هک رد وره ندر ناوردیا حالصا نب كن هثف یکیا

 ندسلاور_ثمروم و دردغاګر يا مب هداید ربا نوحا نیئسح )سو

 هدانز ےک ندزکتیبلها هرس هاسو هيلع هللا لص الور هک رادو لح

 تروح ا ورلیدروس باوجود نیسطاو نسخا هدک دلسد ردولکوس

 نعشحو تنیکسو راقوو میلحو دس ودنکر دراو یقان» قوچ كنسح

 جو زت قوج ید نم وس یبرحو هنتف بولوا هسسیک یھ یبحاص
 رودنک و رولیدن هکتار کد تبودنا 3 هءدد شب ییرکب ردرامروب

 ع وع یرحر قلعتم هایش ن دنرلف,یشس ناساو یدرررو ناب
 بس هب يلع ترمضح هدربنم هعج رهنکیاكب هد هندم ناو رم ردشمالوا

 قیح ید زود هن دیق هلباعم الصا بود .شا نسخ ترضح یدردبآ

 هرط اق نس نب بوردنوک مدآ هننانج نسح ترمضح ناوم نوکر

 ناب ذه و درر و ب اوج وید ردن رف ماتارل هسودردهک كاباب هک مرردهزکب
 نکل گرو تاوح الصا هژازوسو نب هک درو نسح ترضح یدلبا

 هدنز وسو ناو رحرکا نوساوا هدنروضح ناشلا میظع هللا نه هدعو

 یباقتنا كهالا هسا نالب نوسرو باو كنةدص اکاهللا هيا كحرک

 رلیدا لئام هغ اشو تروع بولوا قالطم رودنکو رددیدش ندن

 ودردق الطماربژ كمر و تروع هنسح هر هفوک لها لع ترمضح تح

 زر رو یو اخ کودتسا اکازب هللاو هو ندنلاجر نادمش یدروب
 3 ود نواح یعوداارهو نوسدشوب هس نم هتسا نوسدوط هسرمسا
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 ردمالا لو سر تاب هم طاو یسهدلاو ت وا وا ىلا طس و ىلا نارو

 هد هدم هدنفصتم یناضءر یس هنس یعجوا كن ر لسو هیلع هللا یلص
 شب ندنلوالاعبر هب رعه هنس یجأا بولوا هنیلخ هنس یلا رد ثا دلوت

 هنس ید قرف نس هد ز وعط ق رف هکر د یک هدفنیدم هدنرو ره کک

 د زب ردهنس ن وا تماما تدم یدنا وا نفد هد-هش بول وا توف نکنا

 هددج یس هج وز كنسح ت رطح بودا هسسد هب وام د وخان

 هلبا یس هع د م هدا حوزت ن نس هد هللا مع ییسح هساق ن تعڈالا تاب
 توعا زاحا جد نر دعو هرکص ردٌنمر و رهز هنس نرضح هدعج

 حاقر ی هدنرلفدلوا مو“ هکرد ور یدلاق هرخالاو ان دلا ترم = ەدە

 ترضحو ید روب ولد رددیدش ندنس هلج هعفد وب نکلمدن رهز هعفد

 قوح هغلاربخ بودا لاوس ند را ودنکودیدل رهز یکی رس نیسح

 رضتحو رد ر وہ هلاوح هالا یہا رهز بوم رب و رخ نکا یدشااح

 هکیردپ ادا یرعا تفالخوب هکد روب هتسح ترضح یردار هدفدلوا

 هنن هرکص یدلا فرص هرکب وا ترمضح ینا یا هللا نکشمت وط زوب

 هدنفح هلوا كنا هد ددو یروشهرکصیدنلوافرص هرعهعفدو تو وطزو

  دقدالوا لت ن ا۵۰ دعب یدلوا ناسعع بول وا هنن نکیغوب هاتشا

 كج ردقوب ب وکج چاد هلکعا روهظ فلات هرکص بواوا هفیلخ كردب
 هکر دوب مفیدلکا عنب سد یدل وا رسم ل السا ھن نکی-ثَعالادحو
 دنا نکل را عج هدزب یفالخ هلبا توبن یلاعتقح تب لها هغاطهکرازب

 امدق«ن ورارربدلاق هباوعدرب بویموف دکلاح یس یسامفس كن هقوک هکعرولیب

 نقد هنسراتاب كاسو هياع ها یلیص هللا ل وسر هده ږاوا توف ندهشیاع

 هدد دلوا ن ید یس یدشم ر و نڏا ب ودنا ناذینسا ن وح ا مملوا

 عنع ندص وصخ ول نس مو هکر دوب مط نکل هلا ناذیتسا هنن بوراو

 مالسا لها هدعیعن نب بویعا عازن چ هسر ردنا هللوا رکا ردکر ک رهشا

 نیسح ترمضح هدنراقد ر و حوتفرپ حور ملس هدع) نس هدا نفد هللا

 رایدر و نذاوبد عل یدحا ناذینسا یروب نم صوصخ ندهثیاع ترضح
 هلا یعانا نیس> ترضح سد یدرتسوک تفل حتو تع اع بولک ناو رع نکا

 هدعیقو یدلبا ع٤ بورک هیاراهرب رهوبا نکیارا لو ا برح دعتسم بویکح الس
 بویلکدرفرب ن د هیما ون هن را هزانحیدلوا نفد هدننا یر هم کم "هدلاو
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 یی ارم تب دخ( یشح لرع رکلع لمتسا اوا واوعیطاو اوععسا )كم السل | هلع

 لا ذیصع نم ین اب امهر کیل هل یصعم نماتشیت ًابءارفلاو هيلع لو نمالاو)
 هکن داوا رهاظ ندقسام نوا لاثتما هان دح ) هتعاط نم هد نع تالو

 هج ر دعت و ب وا وا هیاتعم ر تنطاسوكالم و ها٥ ر تەاماو تفالخ

 بقاتلایآز اوذویش رق و عج و لداعو اع هلا ص مو عیارش ماماو هفلخ

 عاجاو تنسو باتک هغ را هودو هيد خاصم كسم ب ولوا هدسوکر ب

 حاصلا تما عاجا درحم هسیا ناطاسو کالم هلوا شعلوا نییعت هلا تما
 ندنمالک كنية ضعب نکل ردنالوا نيعم نوڪا نیلسم ۾ وئدو هند

 صوصخو موع هجو نم هدنس تماماو تفالبخ هکردوب نالوا رهاظ

 یشاهو یشرق هکر دصشرب یراکدید ماماهدنتق لاق كمالكو ب اریزردراو

 طاصم هسزتسا هلوا یحاص بقاث یارو عیصتو لداعو موصهمو یولعو
 هلبا لی و انه دلع ترضحرلن و سد نوسل واهسزتسا نوسل وا نهه هماع
 رعورکبوبا تفالخ نکلاب سم اما بول وا عج اح رص هدنس> ترضحو

 ترضحلرشعانا ٌهناتمامارستقالخ بولوا مقاو هدنتارضح ناغنعو
 ردص هنم لک ك ةة وب وردش واعقاو هدنسا دعام ندنس> ترضحولع

 رکا هکر دروهشءردشع دوک ردع الم یج د یو دیده دوبل هلالی دعت كن هعو رسا

 ود رواوا ڪس ےک هلام لوا هسایا تیصو هقح ماما ینلام ثات دن

 باوج ويد رولوا قسم قداص رفهجهدقدنلوا لاوس ند هفینحوبا ماما

 رهز اکا هدکدتشا قاودلا نهج وبا رصعهقیلخ یز وسو سد ردشم رو

 نالوا قح كقداص رفهج تاادع هدٌنهذم كن هقنح وا ید ر وا

 نالوا هتاث هد ماکحا هرورضااب هلکنا ت وا وا یط رش كه ون تفالخ

 تولوا کالم طرش تلادع هدا هدننف ییفاش ردلکد یطرمش كم کال

 زاوج ندلدع رغ كالم تح ردشل وا رطضم هدلوف هنذ الخ لز وس و

 هقیفطایف سد هلس ندنک وش یوذ ةاغب هکلب ردلئاق هیاضق دلقتو حاکت
 لما هدص وصخ و نکل یهتناردقوب فالتخا هد یفاشو هفینح وبا

 كاله ازاحم یرلظفل ماماو هقیلخ موق هکر دلکد نخ نرزوا عننم نوسنلوا
 نوحا یییدل وا عاق هیشد ط اصم :رورض ولو هلرللا ید هناطلسو
 لوا رد هلن را رک دن رتشع ا (فرحینچوا ) راردیا قالطا
 قلا ندهنس ز وتوا تماما تدم یدلبا قیسیرکذ ( هکر دلاط بان یلع)

 دبسو قت یماو دج وبا ی-هنکآ رد ىلع نب نس> ) یمکیآ ردناصن یآ

) ± ( 
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 هک م دید هئسح ترضح نوکر هکشعد ردو ص ندرفن نب ربج ریدر و
 مب یراشاب كيرع هکرلیدرویب ررید ردبا دارم یتفالخ نوچما لرسقلخ
 ا ان نکلرر دا: كنج وکی دتا كنجو علص هل غيدلوا ملص هدملا

 م دابا كلر قفالخ ندم دحاق ك کت و نرلناق لدح تما همها هحول

 ه هبطخ نسح ترضح هلیساقملاو اجر كن هیواعم هکردلوتتم ن دییعشو

 یدلبا مالعاو هدافا هب هلج نکو دتا میلسن هیهیواعم یتفالخ ما بوقیج

 تعاعاو تفالخ ( فرح یصکدا)ردقج هنلوارکذ هدیغ اشا یلاوحا هی
 نیملکتلا دنع تف الخ هکنوساوا مولعم ) ردهدن اب تئطلسو كلءو

 صکنیءهدرب رد هوندو هد اع تسانر د یسکیا ردفدا رح هتعاما

 لوا هک ردوبیطرشو رواوا اق هلا یل اصم كلا هصخلوا هکنوګا

 هتهاما  اصهو هتعی رش بواوا یشرقو هلوا فلکمورحو ل-جر صع
 تف الخ مما ارز هلوا ل د اعو عیجشو یح اص بقا ی ًارو هلوا ماع
 ارز ردلکد بجاو هنرزوا یل است هللا یصن كناو زا-لوازسرانو

 نیلس»یصن كلا هکلب ردلکد بجاو یشرب ع هنب رزوا كن لات قح

 ند هدکرت یرماو و زلوا یاخ ندنفعسم كلا نامزرو ردبجاو هنرزوا
 تنسو باک تغالخ مماو ردررقم قاوا یراط مع لالخ هنلاوحا كلايندو
 ت رضح ادعا بولوا ند داوم نالوا تباث هللا دععو لح لها عاجاو

 یداوا تب ۷ نوګا نسح هدعب لع هدعب هت اع هدعا رگ هدول هک

 اصهو تیشرق هدعب بواوا طقاس ردتلا دع هک طورش ضعب هرکص

 تنطلسو ضوضع كل« بولوا طقاس ید بق ات یآرو ۴ دعنارسو

 هنس نوشت ی دعي ةف اللا ) ن الوا لوعتم ن د هدیقس ی دلوا هسلفت

 ه رزوا یی دل وا قط ان ند رش ثب دح (اض وضع اکلم مصب مث

 هصاعسرپ بولوا هسلغت هود تسارو تئطلس هرکص ند هنس زوئوا

 ماکحار او یانا جو زو داعاو عج تماقا هلکاتر وضو صوصخح
 , كو هیاع هللا لص هللا لوسر هیوبن تفالخو رولوا تباث هع رش

 تالءو طقاس تلادع طرش هرکص بولوا مات هدنشاب هنس زوتوا ندنتوف

 تعاطا هنیطالسو ل ولمو رد وا هلا جاجا طةف یت وبث بواوا یلغت

 كنيلاعت قح ردیحاو هر ز وا مالسا لها ك٤ا لاثتما هنن را ماو

 هللا لوسرو ینیرش لوق ( مکتعرمالا یلواو لوسراا اوعطاو هللا اوهطا )
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 نسح تفالخ (فرح یکلوا ) ردهن رزوا فرح چ وا « دنرک درس

 هنبح ترضح قارعلها هدنرفدلوا دمشیلپع ترضحرد هدنرکذ

 ندفرطورلیدتا تراشا نوحما قلا یش ندنلا هیواع» بودیا تعب

 هدنس هات رانا هد داوس ضرا رکسعیکیا نوکحرکسع د هرواعم

 ناو یکیدقا نسح ترضح راد دا وا الم ه رب هدهطوم ما نکسع

 یدنکو ی هلرمفیرکا كفرط نالوا تولغءهسرولوا بلاغ یسهنق لرکسع

 قساخ كرر ندرانا کرد رک ی ی دروک ید ف التخا هدنرکع
 ربع>لادیسدرب ندنرل عا بودا هعزانم نکیا هدنشارف هلئسح ترمضح

 کند رب داوا یاباب نودهکرلدرو- اکا و یدلیا موش هرزوا كنسح ترضح

 نوسرایزکارا رس هلع لاءتقحرسردیادصق هکمردلوا ن ید نوک و

 هک یدلبا لاسرا توتکم هنفرط هبواعم بوغا تبغر هکنج ندیسوب سد

 زاحو هن دم هکو رپ هنلوا ضیوفت هبودنک ت تطاس هن رزوا طرش جاقرب

 هلوا دهع یو یسودنک هدر و هیلوا هدن--ادوسماعنا ندنسلاها قارعو

 تولوا كانحرف هیواسعم هلوا نوذ ام هغلا ءىش ردق یحاح ندلالا تسو

 بو دنا عاخ ی یدنک نسح ترضحو ی داوا لاق هرلطرشو

 نالوا هدب مالسا لها بودا ےلسہدسدعلا تس هبه واعم قف الخ عا

 هکیدلوا رهاظ یس. رم كملسو هلع هللالص هللا لورو یدردصاب یب هنت
 لرکسع یکیا ن د یاس هلکنا یل ادت قح نوحا نسح ترضح اه دقم

 یا یلایرلذکم هدتفالخ یدا راش مرو رخ وند ردکر که شا حالصا یس

 زوتوا نالوا حرصت هدب رش ثیدح هلا تدموب بولوا ن وک جاقرو
REL OEEهللا لوسر هکر دور ند هتف س ارز یدلوا م  

 ضوضع کالم هدعررد هن سز وتوا هرکصندن تفالخ لسو هیلع هللا لص

 هکر د یی هداوالا عید یعاخ كنسح ترضحو ردرلڈ مرو وید رولوا

 تولوار قرق یسهتسو ردٌشع درد هدیلو الا یداج یک و هدرخالا عدد

 كبح ترضحو ردرلنع | همس هعامطا ةنس ىب هنس لوا هیواعم باڪڪا

 نیولاراع اب اکار هتک ضعب نیلوا فقاو هلاح تقیقح ندا
 ددکا رتهدنز ا5 داک ه هدوک ورابدروپ باوح و درانلا نمرمخراعلا هدنراک دد

 لیاقت ی نیهلپ وس هلو هدک درد نینم ولا لذما كيلع مالساا بولک

 تاوج نود م دع هسا یتمردرف یزرس نوحا یلط کالم نکل مدعا
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 نیس> لیهع دالواو رد اوا جد یدال وا مان دیس واو رفصالا رفعحو

 ردا ندنس هلج كرانا لس رایدلواد هش یزوءطبوەیج هل هلا لیع نا

 لتفاریص دانز نب هلاد بع ینا یدا یسبج هخرح كايس> م اما بولوا

 *لوس رلالآ تبدننایدناو*لبوعو ربع دوج نیع* هکر درعاشردشع |

 ردراو ىقع كناو * ليقع ةعسنو وبیصادق * ىلع باصت مهلك ةعبس

 هنوم ردنیح اسنباوذو نینرعهلاوذ بولوا هللادبعوبا یسهینک ( رفهج)
 هیودنک هنر كلا یلاهتقح بوایسکه دکنحیرالا یکیاردشلوا دیهشینوک
 ینیداوا دیهشوردیا نارطهدالعا تنح هارلنا هک یدلباناسحا تانق يکبآ

 اعسا رد علو یس رالف ترد للا ه دنف ط كواو ه دنفرش ند نوک

 نره هللادبع هک یدالوا ماند ګو نوعو هللا دبع ند هيما سع تذب
 نکا هدنشاب ناسفط تولوا برع دوجا یدلکهیاند هدشیح یسهنس

 نایلس نیزامن ردشاوا توف ه داوبا هکر بد ییک هد هن دم هد: رات ناسفط

 هدر سارة ەج ن نوعو ردسااق یسهرثک باقعا بولق تاللادبع نا

 نکل بواوا ید الوازارب لرفعج نب دو یدلاق ىع كنا بواوا دیش
 یدلوا دیهش هدرسا ج د دوو یدو یعع بولوا توذیس هل

 یمع یدلوا توف هثعبلا لف بواوا یلغوا لوب كل اط وا ( بل اط)

 هللا لوسررد هتخاف یعسا ( یثاهما ) ردرلنوب ( یراشادنرفرق ) ردنمالاق

 تودیاراذتعا هلا یدال وا ترک هدنرلک دتسا هغملا ینا لسو هيلع هللا ملص

 همطاو یس هلج كندالوا بلاطوباو ( هلاج ) ردراذمروب لوبق برذع

 هلا یلص هللا لوسر همط اف هروب نه بولوا ن دع اه نب دالا تاب
 یر۰ دلاو بو دا م اعحا هر ل اک «دنرلتبر تمدخ كاسو هیاع

 هدو دلوا توف هدهنب دمو یدلبا تر ںولک همالسا رد_ثلوا ه دنماعم

 بوروی نيفک: هللا یراص, كرام یدنک ینازسو هبلع هللا لص ههالوسر
 1ر یدننکک یتآ هدعب را اب هتیرزوایرلناب پونیا مد هنربق
 اعدرمخ هدنعحو اجر ترقغم نوحا كناوردراشهروس نفد توردنا هنرق

 هدیسکیا كران وب (رمشبوربتق ) ردرلن وب (یس یلاوم ) هللا اه رردراشعا

 دن را هجرت نکلردراو یرابرمغ یدو رشک انب (یح )رابدیا یسجوبق
 هدنرکد یتفالخ كنیلع نب نسح ترمضح ( هلک یش ) قدلوا تابرفط

 ابا هئاو دنا قرف نالوا هدب كرلذوو تنطاسو تعاماو تفالخو

 ۱۳۱۱ ی ogo تی
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 لیغواو ردشامراوراهرکصندنا بواوا توف مدقم نددنک ییوز هکر د

 نب هللادبع نیزاسن بودیا تافو هدنوکرب هللا باطلا نب رع نب دیز
 نب ه دعج فا( ا ما ) ر دیس هوش كرکارع ( هیقر ) یدلق رع

 دیعسما یس هدلاو كنسکباوب یربکلا ( هلمر) ردشعا جوزت یعوزخملا هریبه

 ثراطانبنایفس یبان هللاد ,عییودنکب ولوا قلا دوعسم نب هو رع تش

 ردشهراو هیمع نب نجرا دبع ( یناهما)ردشعا حوز بلطااد,ع نیا

 ( یرغصلا طز ) ر دشعا ح وزت لیعع نب رک الا هللا دع ( هنو )

 ی رفصلا ( م ولكم ا) یرفصلا ( هلمر ) ر دشمراو هلبقع نب دڅ
 نب دیعس ندن راطاوخ (هبطاو) ردشعا ح وز ليقع نب رفصاالا هنلأ دمءع

 یو( هماما هاج رفعج ما هل ما مارکلا ما هک دخ ) ردشمراو هدوسالا

 كج وکر دراو خدیزقرو(هسغن ) ردشعا حوز ثراطا نبلفو نبتلص
 هدوجوندرا هب راج ددعتم ران وب ردلکد مولعم یساردشلوا توف نکا

 سابعو هیقثح نب دو نحو نسح لس كيلع ترضحو ردراشلک
 توف ی دالوارفت زوفط نوا « دنرات اسیح هکر د ییکر دشلوا ندرعو
 دیش رفت لا ندرلناو ردرلشل وا ثراو هب ودنکیرفن جوا نوابولوا

 رقو یراش ادنرق ( فرح ی نکس ) رد روکذم همی وب هدسجخردراشلوا
 (لیقع) رد هسک ج وا یراشا دنرقرد هدنرکذ یراولدازاو یراشادنرق
 مهرد ترد كلا سابعویدشو دریا هدنکنجر دب بولوادیز ونایسهنک

 ىلع بولوا ٹراو هل اط وا بل اطو لیهع وو یدلباصالخبورونسا

 شانوان درفهجلیقعوبو رلیدلواثراو هلا یرللوا ناسم تقولوارفعجو

 یتردارپ هرکصو یدلک هءالسا لیقع رلیدنا لو ساب نوا ندیلعرفهجو
 یدیا هل هلا هيوام هدنیفص تح یدراو هنا كن هب واتعم بودا كرت
 بویلوا ه دننابییع كردار هک ردع دب زب ابا اکاهواعم نوکر هکر دیو رح

 م دبا هکزس جد یتوکر دبا یلباکا لیقع « دک دد نسر واوا هلءرب

 عساورب هدءیسو ر دڈلوا توف بولوا یا هدنتقو هر.واعم هدعب یدید

 رگ ترضح ب ودنا فذق هم دارو ید هسعک لهالارشک بولوا یراد

 هللا دعو هللادع و اس ندهبراجرب تاهعو ردثمروا فذق دح کا

 یلعو هرجو نجرادبع نادر ه راحرکدو یدالوا مان هلهرو دمو

 دع-سو زو یدالوا مان یناهماو اعساو هبطافو زو نامو رفعجو
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 نواص نددلاخ ینآیع ترضح هرکصیدلا اد ید ی رده ین هرو نه

 ردشکاوا تاور ثیدح ند رع رل د-اک هدوحو ندنا فرو رع بولا

 یسوم ماو دع ید ردا تیاور ندنراتمضح باططا نب رع جد یک

 موق مرد بلاط یا ن لیفع تدب اعسا یراانآ كرلتوب ردشلوا یدالوا مات

 مان هللا درو هللادمع و رع ندیلع ن نیسح نب ىلع تش هک دخ دم

 مات رغ هج ندیمورخا هره ن « دعج نب رفعج تش مشاه ماو ید الوا

 یسهنک ( ریکالا سابع) ردراو ییاقعا هددندم لر عوي و رد-ثلوا ییغوا

 كرار فضح نيسح ماما هدالبرک یدرر داق-س هب و دنک تولوا هب رو وا

 هلاد بع ندسابعن هللادسع تش هابل ردشلوا دهش هدنا تواوا یرادلع

 رج ) رد راو یّمع كس ابعوب تولوا یرالغوا مان ساع ند هراح ر و

 نب مارح تنب یسیا نیئبلا ما یر هدلاو ( هللا دبعو رفسعجو ناو
 رلدلوا دیهش هل هلا نیسح ماما رانوب ب واوا هي الکلا م هیدیح ولا دلاخ

 یدلوا د.هش هلا نیسح ماما ید وب بول وا ند هب راح (رفصالا دج )

 تذن ءاعسا یس هدلاو ( نوع ) یدل وا توف نکیا كج وڪ )ىج )
 ردیراشادنرق مال ركب اند حو بلاطن ر ةەجونب رلنو بواو اها سبع

 « هللا دع ) ردع- رلا ن ضاعلا یا تاب هماما یسهدلاو ( طسو الا دع )

 هلن انیسح ماما (رکب وبا )ردشعا لتق نفث راتخ هدکنچ رعب لان بعصم
 هدع او ررب هیلشهللا دل اخ نب ذ وعم تنب یا یس هدلاو ردنلوا دیهش

 كع بودا جوز هرکصا دنع رفعح ی ها دبع ینا ردا

 لا ص ندلاو ردشعا عسج قدس كن هروبه یس هج و ز هلبا بایز یزد
 ندنا د رقڪج ن هللا د۶ ندم ماو رد شوا یزدر و یبعوار مان

 ردرانوب یرازق ردب راشادنرق مال كنيلعیبارکبوپاو هللا دسءراناو رر دلوتم
 رق ەج ن هللاد-بع یآ بواوا ارهزلا ةطاف ىس هدلاو یریکلا ( بز )

 ندهرو نسموُملکماو سا ءو یبعو نوعیدلیا تافو هدنحاکن كلآبولآ

 .یوئلک ما بولوا یر هقیقش كسحران و ( یربکلآ موشک ما ) ردشلوا

 ردشمرغوطیب هبقرو دز ندنا بودیا حوزت ب اطا نرع نکیاكچوک
 ندشمالوا یدالوا ندنا هصلوا بولآ بلاط یا ن رفع>نب نوع هدعب

 هللا دبع هدعب ردشهرغوط ین هیراج ندنا بوراو هرفعح ند هرکص

 یک ی داوا توو کاک تو یدمرغوطندنا توراو ەرە نا
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 ندا ص-ب اکب ورولو اوا شا ضفب کب ۵م اا صفا هيلع هک ےک ر قو

 ردو رم ند رد اللا دیعس وبا جدر رووا شعا صفب ههالا دوخ

 ىلع لئاقت كلا) هکر اشمروب هلع ترمضح و هیلع هللالبص هللا لوسر
 هکر دیو ره ندنرلترمضح موق رم هن و ( هلت ىلع تاتاقاک نرقلا لی وات
 كا طوس یس ەلج كرلنوب شعرو- ودل درولي ندنضفب كنیلع یرلةفاتمزب

 هغ رش ثداحا یکو دتا تاور كنيلعترضح ور دلوقنم ندنسافلطا رات

 یارک دالوا ( فرح در رد دد ىلا ن اسکس زویستا

 بوسلوا ییا زوتوا ییک بولوا فالت-خا م دندالوا ددع رد هدنرکد
 رقیدبنواو تاکرا یکیا نوا یهکردشمد ردرف لا نواو كک را تلا نوا

 رانو ( نیسحو نسح ) رد رلشعد زق زوغط نوا ثكلکرا تردنوا یک و
 بولوا ارهززا ةطاف یسهدلاو ( نسحم ) رد راقجهلوا روک ذم هليا ها ةي

 هیفنطارفمجن ساناتذب هلوخیسانا (رکالادع) یدلوا توف نکیا جوک
 یردب ك هلوخ هرو نم هکر د ینک رد روهشم ود هیفشنح نا تولوا

 ردڈىلوا هد هم اع بواوا هب راج هروب نح هکرید یب کو ردسق ن رفعح

 هکر بد ی ؟ ید ءایسو هيد نس بولوا ندن د راوج هفنحوش امدقعو

 هب لع ترمضح پواوا ندهفینح ون یس هروب نه یراترمضح رگب وبا
 ه.ش تولوا ساقلا وا یس هنک كني راترمضح هیفدح ناو ردشمر و

 ويد ردد-هم نموم ره رودنک راردبا هیت یدهم یرلنا یس هفضاط

 مرکو میم ردشلوا یراداع كن رامرتح ردپ هدنس هعقولج یدراررویب
 یس ه دناو یدراو هفاط توحاق ند رب لا ن هللا دبع رلبد,ا جو

 نسح ند هنراج كلا یدلوا توف هدنشراترب ناسکس نکبا ےک شب فا

 رفعج بولوا ی دالوا مان یلعو .زجو ریکالا رفعجو هللادب-ع مشاهوپاو

 رد را لوا جد مهاراو مساقو نوعو رغفصا رفعح ندنسانا درو نه

 یدرردنا لوت اکا هیس بواوا ا میظع مٹاھ وا رو نمو

 تیصو هسامع ن هلل ادبع ن لع ندم ه دقد)وامصت هد داش هکص

 ردعح هلوا هدک دالوا كنس تفالخماوو نسنس یحاص لاو بودا

 هدنرافدلوا توف یدلا طور کا یهع.شو یدر و اکآ ییراباک بود

 ےھارا رو نحو یدااق یدالوا جد كن هرجو یلعردشمالاق یدالوا

 دیاواا نیدلاخ بولوا هسلعتاا ما ىم ٠ دااو ( بک الا رع) ردبقام ورد هرعش
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 لئاش (فرحیعتلا) هللا هذخ یدیا راو دوج» رثا هدنس ههه
 ا ا ھا رج نول رد هدنرکرذ یره لاو هتنفرش
 تولوا د رع یسارا كن رلکنم ی دا هءدالا د دش هکر د یک ۰ دند

 سیدارکلا ےظء نیفکلا نئش یدیاراو یش اشم یک یشاشم دسا كنیکنم

 هدنشاب تواوا علصا یدا هضف ىل را قنع هک نوک رلبدبا را بولوا

 نلافص بولوا ق وج یییق كنلافص كرابم یدبا راو « دنفلحالا ق و لبق

 یزد ودعاسیدراردیا +فکن هدنرليذهو رایدناوالاءصقا سا یدرا اوب

 راد ا بلعلا تراث ید راز روس هلوره ه-ٌگدورو 4 تولوا دد

 یرلفب مش دق هکر دپ ورم هن ورلیدلک بلاغ هس رابدتیا كنج هلکیک ر هو
 ضا رع یاقص كرامو یدبا لئام هغل هصخ هکر ید ییک یدبا عوار

 مے رکو ملح ولزوب روک یشاا فیفخو بکتلا ش اشم حو نطبلا عو

 رد روصح رمغ یر هقشب رش لئاضف ( و ) هنع هند | یحر رلیدنا عضاوتهو

 هدنلناطف كنلع ترمضح هکردشعا حارخا هلل وب ندلنح ن دجا کاح

 ردشم الوا دراو ه دنفح كت ةتسک رب ندمارک باا رابخا نالوا دراو
 كلسو هيلع هنلا لص ها لوسر ةاخاوملا ةهج نم رلنا هک ردندالئناضف هلج

 قلتسود اکا برات ریریمغب هدنفحبولوا یسیصوو یدامادو یا دنرق

 هنس هوزغ وتو ردشهروس ود هللا تازذعشد هندیا کال دو قاتسود هندیا
 ردرلشهرو- ( یس و٥ نم نوره ٌهلزمع ین٥ نوکتنا یضر نآ اما ) نکراقیح

 اهدا ىلع و لعلا ةن دمانا ) جدر ( ىلع کاضقا )زع ریمغس هدنعح كلا هن و )

 لع ) یخدرپ ردسشغا نی قارش ثیدحوب کاح هکر دشمروب 2
 جدر ( ةدحاو ةر نم ىلعو اناو ىش ره نم ساا) درب ( ىلع نم

 ا اع ترضح ندلع رک نارد هکنثمروس سابع ترمّض> 11
 و مش ناش,تلا هکر دما لوزت هدنعح هکر ب تالا نالوا 7

 هللا لوسر هکردن ورم ن دنرل:رمض> ےس ماو یدلبا لوزن ا تا

 ےک رب یرغ ندیلع ترضح هدن راقدلوا لانبضغ لسو هيلع هللالص
 وس زوس هرانا  akلو ه.لع هللا لس هللالوسر در یدنهدنآ ت ارح

 ےک ه هبییع درب رواوا شا تیذا اکب هسردیا تب ذا هب لف
 هکردثمروس درب ردذم روب ود رولوا شنا بس اکب هسردیا بس

 رولوا شموس یهالانوس ینو رولوا شموس ین یدوس یب ىلع هسه رب
a, 



( ۳:۰ ) 

 نررلناق *] رخ نما هرکصذدنن بلطلادبع قبا هکندرون هدنرخآ بودآ

 نر هدعب دنا لتسق یلناق قحا نوح ا مب كمردتا امد د کی بوکو د

 یدلعاند درا هدر مول ما هدو دروب ود مرلبرا ندزسن مرلبریا ندزمس

 ی رای ضعإ یدد ل دزاغا كد روک یبگیدروک مب نسرکا صوص کا

 مارک هکنالمهتسدارک راددروب هدنرلکدتا لاّوسویدنینمولاربعا اب رکیدروک هل

 یلعاب هکیدروم اکب لسو هيلع هللایلص هللا لوسرو رلیدلک ماظع یاییناو
 رد وا رمسخ ندلحم كف دلوا ید لح تكکح هک هک نوسلوا هدزء

 بوروي وند ( هللا ةجرو مالدا مکیلع أ رقا ) د دعا ا یوو

 ملکت "یشر, یربغ ندھللاالا هلال هک هقح لک ج دیا حور ملست هدمب

 یتارضح رفعجنب هللادبعو نیسحو نسح هدعب هیاع هللا ناوضر رلیدمروب
 ص هدنجما كراب و لوا راددعا نیمکت هلل بول چ وا بودا لسغ

 فج هکر دود نالوا روهسشم بولیق نسح ترمضح یزاسو یدیغو
 یرلکدتا تماما هسان یک و هد هفوک هحر ےک یدئوا نفد هد همخ

 هدناو لس هب هندم جد یجک بود یدلوا نفد هدندرا ل دهم

 دق رع یسهفناط جراوخ ییک و ردشعد یدنلوا نفد هدنناب كلارهزلا ة مطا

 تیاور و د رایدلاریک نقش ربق نوجما كمعا تنعلعر بوزاق نی راق رمش
 شا ییکو یدبا هنس چ وا شا هدنرلنافو نیح یرلفرش نسردشعا
 یرلتفد روماو ر دوا یا زوفطو هس ترد ی راتفالخ ردرانءد شد
 هشنآ تولوا عج قلخ رید رايج ن دنادنز یمج نا هدقدلوا ماع

 ی زق رارح بودا ماقتاذخ ندنوش كوب وقیزب یلع لاراب دتا دا, مق کاب

 یدسک ن راف ااو ن رالا رفعح ی هللادمع بود م 3 دا نک رادعرب

 هن رزوک بورد رق ىکا 8 یدلیوس یش ر بویعا دا رف الصا

 كني زوب یرازوک ی دلشاب هفموقوا نس هرو ارقا بويعا دابرف هنرایدکچ
 هدنرلکدتا دارم كسک قاند هک ی د زود قئارق نکرفآ هک رزوا
 ییدعش دعا دارف هدک دلسک كاضعا راس قعد هللایا کا یدلیا دابرذ

 ملید نب هدنرلکدید نسردیا دا رف نوصن هدنراکدتسیا لس یکیلید ه دلاح
 دموقوا نآرق بولوا خاصسفنرب هدایند نکلمعا دایرف نوعا یودلسک
 هرصوقر هرکص توسک یتدیناسا هصالح یدد مرلغا همعحهیلوا رد

 بولوا مدآ ےباو رعسا نیعل مطهوباوبرلب دا را تاب قارحاو عضو هنسا

E) 



ED 

 رابدنا و هماطق ںواک یدیجواو رلدداوا چ واب واوا شاداب هرانآ ید

 ایعشا لوا هل وعلم ل وا ىدا هدفاکتعا هد دج ل وب تقفو لواماط

 كیلع تارضح تولکو را.دع> ندنس هناتاکتعابودیا شزاوتو اعد

 یرانرمضح لع هک لوارابد روط هدنکوا كن ونق یفودفبح هزام

 روج یکید روک ندنتما بوروک یلسو هيلع هللالبص هللالوسر هدنسا ور

 س هلا اعد دب هرلنا هکند ر و م رکا لوسر ید لبا تیاکش ند را اجو

 هرلنا هع ر مب و رپ و یت الوار > هن رب لرلنا اکی نس براب هک دید ىلع

 یتذوم لاحردو یدلوا راد نداوخ ىلع ترضح هدعد رب و یتالوا رش

 رعسم یو۶ااقلع ترضح ید وقوا نئاذا حاص بولک حاشلا نیا نالوا

 رلنانل وب هدنارلبدشزرغاس هنر ز وا رلکد روا هدن رلقداوا هح وتم هه رش

 ردحاو رانا كمحنا یا :رسض> يلع رل دشود هن دیق قعوف یراکد روا

 سانلااهبا) هک رکوا حالا نانذوم هرزوایرلع دقداتععو راب دروس ود

 نکر دیک ؛ دهن وتیح هر درا نسحترضحو كره, د(هالصا اهالصاا

 هشرزوا نرلعلعث ندر و رابدتا موج*بوقیج ندوصو كيوک جوا لوا
 د دش جنزرو یدنقوط یهلق اما م نا بوق وط یسکیا رابد ردشا

 هکءدا رم نوک ییر هک اکا یلعترمضحیدلوا لص او هاسند ات بوج آ

 قاخ ندفارطا هدنرافدروب ود كمرجاق یکب وکو ش هقاخ یو د كلدربا

 نکل راد درک بوح اق نادرو هلا بیش رل دا موه ه-ن رارزوا كرانا

 قلخ یدلبا هل-> یک روقع بلک هلعلق هنرزوا كفلخ نیا ےل نا

 ثراانب لفوت نب هربغ» نکردیک بوجاق نوعلم راب درو یییجا ندنک وا
 هلا تالتسد ریت بوراهبح نااتفف یک هدنرزوا بواک تسار بلطاا دبع نا

 .  بولاق ندنلب لاحرد « دق دشالوط هناتفةو یدرو یتا هن رزوا كنوعلم
 لع ترضح هک دتسا قلزاغو توقیح هنسک وکو یدروا « ر یدربدلا

 لزوک و كرتا هدکشود قسموب تودا سد یا هکندرونویدلبا rs یا

 توف رکا مردیاوف صاصقا مسرواوب تقافا نیکاو رر و رلهاعط
 لملوا هعفارع هدنیلاعلابر روضح هکكردنوک ندمدرا یخدینآ مسرولوا

 رازا ب وروط یسن راو نوک ۵-ءج ی رلفدلوا ح ورم ىلع ترضحو
 ۱۳ 2006 نوا هترخا كناضهر هس یبقرفرک ییسهصک

 ۰ رلصو رادقمر ھت راترمض> نعاما هدننوو نب>ح یاعت هللا هجر ی داوا



۱۳۹۳) 

 تذعم هنا لیست بواک هم السا هللا دعو راع یرالغواو یسهجوژ و رسان

 هللاودع ینا هک رداوا دیهش هی" هرو نه ادتاهدءالسا تح رد راشلوا

 نینیعلالهشاو رعما وابوي نوزوا یرلترضح راعیدلبا لتقف نیعالمجوبا
 ییغوارپ ماند حو یدبا ناظعیلا وبا یسهننک بولوا نیکتلا نیبام دیعب و

 ندنس هاط جراوخ رد هدنرکذ ییداهش ( ف رح یل ) ردشاوا

 ىجا هللا دبع ن كل رب و ىيا ركب نیرع و یدارلا مجل* نب نج را دبع
 یدلوا لعتنم یراظیغ شنآ بوکحا نر راد اوه نالوا هدناو رهن

 یصاعلان ورع یخدورعو ین هیواءلر و ب لع ترضح ےل نا ندنرلجاو
 كنناضهر هنس یعقرقو رابدلا اقوا رهز رو رارقو لوق هرزوا كا لتق

 توراو هعتمد لر ت ودنا هدهاعم هکعاارحا نراداق هدن ودب نوا

 نامااک هدق دلتوطیدروا خزر هنغولبواو یدروش ود ص رد ر كن هیواعم

 لتق ىلع ترضح هجکو ب هدن راکدتلب وس یدید راو مد ژه هزس كرب و
 یرخ یع تداهش هرکص ب ودنا ساح یتا ۾ وا ءم یدد ید وا

 هدهرصب هللا لاح لوا بوراو یدلبا قالطا بوک نغاناو نلا هدک دلک
 درک: نورعو یدلبالتق ینا هبا ن دانز هرکصندک دتا رارق نام زر

 لو رع هدک داک دوع وم تقو یدلوا تصرف دص رم بو راو هرصع

 هدتاو ر ضعب و ن یراع لمس د اکا روهط یسی رغا لرور

 صاعلا ن و رعینا رکب ن و رع ه-اکعا لاسرا هنن رب یی یم هجراخ

 هلل دصق ىلع ترضح حد مج نب نجراا دبعو یدلیا لتق هلبعز قتلوا
 لز وکر مان یدع ن نس تش ماسط ندا را مد وب بولک هب هډ وک

 هدناو رهن یشادنرفو سان بوا وا هیح راخ تروع یدلوا نوتفم هنروع

 هکب دد نر وع هدک دتسا یتا نج را دبع یدباشع | لتق لع ترضح

 لتق یب یلع ترضحو بوریو هنیق رب و دبعر و نوا كی چ وا اکب رکا
 ةعاعساذ هقاسارمعرا لو * ردشعد هددامو یرارعاشیحمرراو هسردبا
 ىلع لتقو * هنیقو دبعو ف الا ةثلث *# ماو میص نم ماسطق رهک*

 ىلع نم ىلعا رهم الف * م نبا لتق نودالا لتقالو * معسلا ما ىح اب

 هنوهلم لواو یداوا یار 2 نا هد ڪديد هل وا تروع * الع ناو
 راداوه همی نا هددافو بوردنوک ربخ یخد هنسهداز عرب مان نادرد

 یجش الا ةرع ن بیش و یدلک ید ناد رد یدلیا س الا نساوا



CEND 

 لججأت هده مهب بوک الوزعم هرکصیدابا رعم دلا تولوا يکردتس تواوآ

 هکنح بوعی> هللا مدا زو-دب هد هعوو لوایدلبا رار لد هتروه ظیسهعف و

 ا یعادا لوا هلکتا ںولا یتغانا نشود یدشود یغانارب هدکنح یدرک

 *یدرب دل وب بوریک هکنج هلا لاحلوا هن هدعب یدر دلواو یدرواقیرح

 لواب ولوا لاح یبهرکص#یعار ۲۲+ یجا *یعارذ یعمنا* یعارت نا یقاساب
 یدسک مک یکغادااکا مدآرب نکروابو یدنایطهنرزوا كف رح نسک یتغاا

 هکو بقح ید رب و باوج وبد یدسک قیدصب مفيدنابط هدقد روص وید
 ن باح ند نرد و نیه اس و رد شم دلبدیشا لث كن و هدن ی

 هدرکس زوتواو یدیا ندباهکاءاضم ردشلوا توفهدلج جد ییەتلا ترالا
 یکک یدلوا توق هد هنیدم یورانانس نب بمص ندنوب ردو نورجاهم

 ضرا لزرع بول وا یلماع هد هلا كن رک كلام نب نانس ی ردپ هکر د

 رسا نکا كح وک ییهص بودیا تراغ یبجاوت لوا مور یدا هدلصوم
 هدعت یدلا نوئاص ند رانا اکیا رز تو وب هدن رلګا كرلثا رلیدتا

 هیلع هللا یلص هللا لوسرو اشا یا ناعدح ی ها دع ید روتک هرهکم

 ن, هللا دبع هد هکم یدک بوجاقندم و ر هکرد ییک ردشغا لاسراهلسو

 كنا سو هلع هللا یلص هللا ل وسر هکر دو رم یدل وا ینېلح كن اعدج

 قداس لالبو سراف قباس نالسو مور قباسبیهصو برعقباسن هدنعح

 لثام هغلهص د یی وب وولرکب لزق تب اغ بیهص رد راثم روپ ویدردشیح
 بواوا هسوک امید ردا باضتخا هان بولوا هسوک وج یلیق كنشاد

 ییامرخ نکر رغا لزوکب مصاب اکا لسو هیلع هنلایلص هللالوسر نوک رب
 م زکج هلک رط نیلوا یرغا ینا نب هللا ل وس را هدنرافد ر وب ود نسب
 هدعیش ب ول وا هدنشاب شع رلب دلوک لس و هيلع هللا لص هللا لوسرو یدید

 يلا زشالا ث رالا ن كال امو ردهراعو ییصوهرجید الواردنوفدم

 ٥هر ضعاو هی واعم دتاور ضعب یدلوا ت وف ندلاب ول ره ز هدنلوب
 یدیا ند رلناو-اھب روهشم ردشعا رکم یسول دازارب كام هدتاور
 هدنیفص هعقو رسا ن راعو یدلوا دیهش هد رصم رکب ا ن دجو

 بولک هبهکم ىدا ندعحدم ب ندنراب رع نع رسان یردب یدا وا دیهش
 جو نسهیراج ماهیعساکا هذ > وبا بولوا فیلح ههرغملا نب هقذح وبا

 هدک دا روهظ یتید مالسارابدعا داوت ههادبعیردار و راع ندنآ یدلرا



CEND 

 هذ رل رزوا یرالماع كیلع ترضح هواع» هرکص ید ر وب ود هبنلګ

 لع یدزاو ب ودا لاسرا هر نیع یربشب ن ناحل ب و ردنوک را هیرم»

 یدلبا ت راغو بن ب و ز وب یرلئلوا ندنفرط ىلع ترضح هد روب نم

 بوراو جد رلناو لاس را هن رز وا راباو ته جد ین وع ن نافسو
 ن لا دبع و رلبد روتک هي هب واعم ب ودنا بچن یاوما یرلقدل وب

 هنر رزوا رانا جد ىلع ترة > یدردنوک هزاعح ید یییرازفلا هدعسء

 بولی زوب یرکسع هیواعم رایدلبا كنج ه دایت بودیا لاسرا ولنآ رادقمرب
 بویق وا را هبطخ غیلب ىلع ترمضح تقوره هداشتا وب ربدجاق هماش

 لخاد یس هنس ز وفط ز و وا ید را زا لاتما نکل یدردنف هکنح قلخ

 نالوا لماع هرسصب هد هنس وب و یا هر ز وا اوم و لاح هب هدقدل وا

 كالو لوا یدراو بودا لاسرا هسراف یبجا نیداز سابع ن هللا دع

 ناورشوناکا قاخیک هلیوش ی درب و ماظنیبک رک ب ودیا حد" تالت
 هرواعمو یلعترضحو یدلوا لخاد یس هنسقرف هدعب رلردید ردول لداع

 رکسع یناطرا نرمشب هواهم هد هنس ویو رلیدبا هرزوا اعددب هترب رب ناک اک
 نال وا لءاع ندنفرط لع ترضح هد هدم یدلبا لاس را هزاج هللا

 بواکرشبو یدلک هند رط لع ترضح بودا رارف یراصن الا بونا وا

 هارکتسا هکعا ت هبه واعم قاخ یدک و د ناق رادتمربو یدل وا لخاد

 لع ترضح و ید ردلوا مدآ كب هت هدنع بوراو ندنا شب رابدلبا

 كج وك ی کیا یدحاق سابعلا ن هللا دبع نال وا یلماع نع ندنف رط
 ههادبء تب هشیاع یر هدلاو كلرلتا هکر ابد | لتق بورک هلا یرلتلعوا

 نیتردلاک * اه ن ذالا نب سحا نماه#ر دشع د بویلغا هرات عوانادم ی
 یو یبلق ۶# اه نذللا ف سحا نماه * ىد صاا اهمنع طش

 هکفا نم * اوز ام تقدص ام و ارشب تربخ * فطتخحم م ویلا ىلع

 نالوا توفهدننامز (فرحیم درد) *اوفصو یذلا لوقلا نهو

 هرزوا ینیدوارکذ ناعلا ندشذح ند هاڪګ رابک ردهدنرا رت ذ رهام

 هداج جد هللا دع ن هحلطو ماوعلا نرب زو یدلوا دیهش هدلج هعقو

 ندعس نیهللا دیعو یسرافلا ننالسو ردکح هلکیرا رکذ هکر ل,دلوا توف

 قبس یر رکذ هدنرلفرح باک و یلاوم هکرایدل وا توف یخد ح رس ینا
 هسوک عاطءو فرش هکندلوا توف ید یدسلا بجای مکجو یدعا



) ۲۳۰ ( 
 ماخ ییةیواهءو ىلع ن هتتشاو رهلف هفیلخ نرکدلید زوهدیا ضب وه

 نیزوس یسوموبا كدب هفیلخ ینا زک هحرروک یدک بس ات او مدلیا
 یدروط هنر كلا بولکصامعاا نو رع هدعب یدلکح هقرطر بروت

 علخ ندتفالخ ییییعواو نکبدتشا ینیزوس كناسوم وبا هتشا هکیدیدو

 ارز مدایف رارقرب هدمها عم یهبواعم تو دنا علخ یپع یدن یدلنا

 ردعکسهداز ند هلج هتف الخ تواوایسجاوعد كتاقو یسلو كناععوا

 لهاو ور یدراو هبهکم بونب ندنسایح بوکو سزآرب هورع یسوموبا
 هرکص 5 دنفور راد تا تفالخ كيرمتو رابدراو هب هیواعم بونود ماش

 یدتوطزو هفعض ی اوحا كنیلع ترضحو هتوف یاوحا کت هوا

 هرانا هدن راک دا حورخ ندع اطا كیلع ترضح یهورک حراوخو

 رلیدردل وا نرادآ بويعا لویقرلنا نکلیدلبا توعد هّح و لاسرا مدآ
 یرادقهرو یدلغ اط یرادتمرب هرکص بولوا مدآ رفن كب تردرانوب

 تواوا كنج هرکص را دلاق هرژوا یراعدق لالط هدنناب كبهو ن هللا دبع

 ی رثادتا هکب داوا دیهش هسی ید ندنفرط ىلع ت ی رلیداربق یس هلج

 بولک هب هفوک یلع هدسعب ردشقلوپ هدنس ارغ دحا هک ید هړپ ون نب دیزپ
 )هالک د زارب هله توي ا تج اطا هک دتا ضار هکنح هلبا نواعم قلخ

 كن هف وک یرلترضح ىلع هماعءانب یدر ودنا هنامورذع و د مهروک زکرادتو

 هیواع هدقدلوا لاد یسهاس رکس ز وتوا هدعب یدابا رارق بورمک هنحا

 رکب ییا نب دح یدلبا لاسرا هنر ز وا صم هل رکسسع یصاعلا ن و رع
 نکلید روس لاسرا یّرشا یدتسا دادءا تور دنوک رمخ 4 ىلع ترضح

 یداوا دیهش هدنارلبدروحما ی رش لاب ول رهز رب هدقدراو هندودح مزلق

 . یرکسعرب ندلاب كن یلاعت هللاعب (لسعنءادنج هلل نا)هدک دتشا هر وادم

 بوزو نیرکسع كرکب ییانید بوراو هرص» ورع هدعب ردکعد ردراو
 ھهګ دحن در واصم یاو یدنلواذخاهدنابوح اق هراز هارخرب دع یدتعاط

 قارحا هلکناوید وف هما كنس هشال كشار بودا لتفو رابد روتک

 ه-شنآ بوبوق هتجما كل كشا لوا یرید بید هکر بد یک رایدتا رانا
 هش اعرلیدتا تعب هب هر و اعهسصم لها ب و ریک هرصم و رغو رایدقان

 هدنکو ص زاغ ره بولوا ٰلأتم ا هدکدتخا یلاوحا كن ردارب یراترضح

 هللادنع تولوا ردکنم تاب جد لع ترمعح یدردنا اعدد هورعو هیواع»

 ی و فو



CIID 

 هل د اع تنس هدزرلود هدنا بولوا لماع هلرلق دلوپ هد الا باک صا هلآ

 ترضح راکح هرکصندقدازاب هرزوا لاوتموب همان دهعر هاا لع ها

 لهاو یرلسفن هکر ابدلا قاثیم و دمع ندرکسع یدلو ند هب واععو لع

 ساحورهلوا یطار هنبکح كرلنا تما هلج بولوا نیما هنب رزوا یرللایع
 هسرار دیا دارم ید رمخأ: بودبالیج ات هنن اضمر هنس لوا یب هکاح

 یعجوانوا كني رفص یس هنس یدیزوتوا بود اطرش هرزوا قلوا هدر

 هدناضمر هک یدیاووطرشر ویدناوا ر رح صوصخ و یتوک هبنشراه>
 ىلع ترضح بوت وا ساع دعع هد) دنا دمودهدروص ید دنلوا عج

 عج دلعت مان جر دا دنس كج هلک هسدرلوا هدناضهررک اور هلک هل لوا هیواعهو
 بویم رک هر هفوک هلکنا ج راوخ ویدلک هب هف وک لع ترضح هدعب راهلوا

 لع هلام دازو رد یاس ومو | ی لع ترض ح هد هنس وب هدویرابدلکج هق طرب

 تعاما هسا یس ابع ن هللا دبع بويل وا مط اح یدک و لاسرا هد وهم

  2۱یدلیا لاسرا هلا مدا زو: رد یورع د هر ودم ىدشوقەل نوع!

 رگنب هللا د.ع هدتیعج لوا رلیداوا عج هدجردا بوک ځد یدنکه دعب

 هدنرلق دلوا مج هر رب ےکح یکبا سد راید ا هلی هبعشن هریفموریب ز نا هللادبعو
 لوبقیسوموبا یدلبا فالکت نس هلوا همیلخ كلو وادم هاسوموباورعع

 یسوهواو یدید معآ كرت ینیاوا نیرجا-هم بودا هةیلخ ینان بویعا
 ید لوا بودا فلک نس هوا بص لرعن ا هو ۶ د

 آر منی یس و هوبا هدکیددردن كيا ر كنس هیاسوم ماورع هدعب یدلیاآ

 لدلیقیرو-ش نیئسلانیب یرعاوب بودا علح ی هیوا-همویع هک دوب
 نالوا سان عج ید یسکبا ودا تاش امراهظا هدصوصخ و یخدورعع

 رارقرب هدر رب یار جد لکا هکع دید یسومولاو رابدلک ی شو ط هل

 ردکحرک هکید دورع هلوا هلکنا جالص كماو هکمردادساو یدعا

 سابع نا هدک دکورلیا یسوموبا یدید یسو+ ایا هلل وسو لک ورلیا
 ید ادلا یتسورع هکمردبا نظن هللاو هکیدد بوراو هنناد كلا یرلترمضح
 تلیوبس لوا: نک ودغک ینآ فسا کن دعنا قاقتا هخرزوا ا
 ردنشعارا قو لودهلکناز قو یسومو اردا تفلاخحم ۹ مرقرو

 حالصا كتما و رب س ایا ایا هک د هرکص نداشو دجنههالا بود

 قدمهلونیسانم ندصوص> نمکی تا قاغا هلاورع نوعا ی طتاو

 هد تها یصوصخو بو دا عسلخ هدب هیواعمو هدب لع هکورعأر



( FFA ( 

 هت رلنا مروک ب سانه ی ساوا مکح كناسوءولا نب لا ناي صع د

 ند لوا هکندروم لبع ترضح رابددززاوا یصار هی مع ندنا زب

 دانی ودنک دنرو رع یآ جارو ید ابا لذ ندنب قلخ بولبرا

 نادا ینآ هدشیا هلو یدعش یدعا رارف ند هنن هرکص ندیگیدعا
 ردل وا ن دنا ل « دنا نیبعت یس اسبع نا نکار دلکد بس انم هلهجورپ
 كنا کز رتسا مدارزبرولوا نيعم اکس ردیلغوا كع كنس لوا نیفل اع

 نوساوا رشا یرا ىلع ترمض> هدنرلکد د هلوا ناسکیهب واعم هلکس هد

 رادددر داوا نر د شریف لصا یکحو بوی ید ینا یدرو ود

 ی دتا بصا یی اسوموبا بودا لوبق نب رازو س ىلع ترضح ر اجان
 .دنروضح یلعترضح مکح یکیا بودی بصن یصاعلا نر ورع تد هب وادم
 یناقئاما اذه ) هات کر دص هدفدنلوا ع ورش هغلزاب هماندهع بواوا عج

 ردرگیرمهآ رسوا صاسعلا نورع یدسناوا ررح ود (لیعیتولارمم |
 تكننمولا ما هناک فتحا یدید زا هلباناو:ءیرمغ رداکد زع مع ا مر

 هلکمرواضر ید لء ترضح بود هلی او ثعشاید د هلیاوح سا

 هیدن دح ک هللاو هم هش رک | هللا هک درو ىلع ترضح یدشلوا وع

 هدنر دص كن همان دهعو مدا یاک كاسو هيلع هللالص هللا لوسر ینوک

 نساکد هللا لوسر نڪتس هکر ادد رانک حد دزا ويد هللا لوسر د

 هلاوح اکب سو هبع هللا لص هللالوسر سبزاد يدا كابابو یکیدا یدنک

 د نیاید رویپ وید رتسوک اکب هدیگبدید ےلکد رداق نی ر درو وید
 كن وب « دیش جد اکس اک ہ دعا رلددروب وغ هانرالا یدنک بو متسوک

 صاسعلا نبورگیدبا راد ر و وید نسردبا تباجا بونل وا فیلکت یلثم
 ىلع ت رضح یدبد نسربددرکب یهرافک یزب نکیا نالسهرب هللا ناهس

 كل دلوا نعد هرانموهو تسود هراقس-. اف نامز هن نیسان هغبانلا نيا اکا

 نب ىلع ترة> یدید م الوا عج هدساح هاکنس جدر هللاوو رع یدید

 یدروب هیا:ارمهطن ندراببک ك سو ندس یعسلگهکمر دا احر ندمللا

 ن دنفرط ق ارع لسها هک هدموهفمو یدنلوارپ رح همان دهڪعر هدعن

 لوق هلا ن ایف ت یا نب هبواعم ندنفرط ماش لهاو بلاط یبا ن لع
 ا یکو دتاایحا كلا بول وا یضار هنناتک بل اعت قح هک رلبدشارارقو

 نیورگو یسومونا ن الوا مکح هدنرلنیو را هاب هت اما نکو دا هناماو



CEND 

E یات ےس كهالا هد مارا مر هلا ك رس هتشاو ماهر دل اق بول وو 

هالا باک هب یک قارع لهاسد رب داهل وا هقیفطا فر لهد نوسا وا
 

 نککی دتا هدک عا كنج هلزکنع د رس هرلنا ىلع ترضحرلبدد نسام لکد لاو

 طعم یاناو هیواصحعوورع ارز وا وارادیاپ هن رزوا تفادصو تدناقح

 یرلنا نیو ردرالکد یرابحاص نآرقو ند سقن كلاصصو حرس یناناو
 دعدخدرح نح اصم لواراناههاوومرولس وخ ندرس برما كهالاو
 نک ردا توعد ههللاباتک یزیرلتآ قاخرابدتاعفر نوحا تکنیک

 هل رانا ځ د ناب هکبد روس ىلع تربضح راد دز نهه دا عا-تماو ابا

 دن رھا كني اعت قح رانا ارز مروشوک ودوبد راتو ایا دایقنا ههالا باتک

 هرکص ین اطاا نیس> ندب زو یعمتلالدق نا دوعسم نامهرلی دلوا یصاع
 تب احا هت وعد ههللا ب اتکا یٰلعان هکر دید هلا موقرب ن درلتوا جراوخ

 یخ د اکس ی زیکیدتبا هن اع بودیا میلست هنع*د یتسدوخ اب كسردیا
 نایصعرکا 2 دا كنح هسداراو هکتع اطا اکیرکایع ترضح زر دیا

 ردنوک مدآ هرتشا هلا رلتا رارکت یدید كمل اق ن د کک دایر ک هسردنا

 ن دارو تقووب هدودراو مدآ نوا توع د هشا سد راددد نوساک

 ندنفرطرشاو یدنود هلربخ و مدآ نراو بود رداکد تقو قسح هلآ

 هرتشا ناس هکرلیدد « درب یدقلاق هداب ززوت بولوا دنلب ادصو تیص
 هدزکناب ا یدان هکیدرو ب ىلع ل درد وکحربخ ود هلا كح ھنن

 ردنوکربخ هتیلا بودا ماربارارکب زکیدت- ثا نکید روتکربخ نو مدردنوک
 مدا لوا سرلیدد زر ویلکج هفرطر بوغارب یتس ه خوپ نوداکز شا
 یزس یدروشو د ف التخا هقلخ فحاصع عفر بوراو هرنشاورک

 هلیح هزس اة > هکیدیدو یداکرتشا یرورضبوبد زا رتسا نوا هرواشم
 قلخ سد یه ا ءارق یعوج كرلتدبا منم ندکنجو نکیدنا داو رلید-- ۱

 رلیدتا لاوس ند هو اعم یتیبس تفح اصء عفر هدکد کج لا ن دکنج

 م دار ن د خرط مزو م دار ن د زکفۀرط ك زس هکر دو یلصا هکیدید

 اکا هلجج رلن وسوق هيا رارب یزوس هلا هللا باتک مکح رانا بونلوا بصن
 نالوا ن دجراوخ رکارلب دلوا یضار هزوسوب نیفرطسب ۸ هل وا حبات

 یدید ن وسلوا ےکح یرءهشالا یسوموبا ندزفرط مزب سبق نم ثعشا

 هدصوصخو کی دا نایصعاک» ندرما لوارلعدآ هک .دروب لع ترضح

E) 



OTD 

 ردت دردوب ردم دعا كنج هعفد چ وا ه دنکوا كسو هيلع ها یل

 هکدد دو یدګا بواایدریو دوس حدقر تروعر یدت-ٍدا وص هکمحاو

 هللا لوسر مروشواق هن زح كناو هللا لوسر نوک ون نب هللالوسر قدص

 یدیشمرو ربخاکب نفجهلوا نیا هصصمفزررخا ہد اند لسو هیلع هللا یلص
 لکو اد لک * یدوقوا یر شوا و رد هدوس واوص وند ص

 هلل ةم نع ماهلا لیزب ارض * هلي زت ىلع م التف اک * هلو أت *
 ی دشک ود هسعاوا ده هد-ءد * هللخ نع لیلا له زر و

 یدک شاب یسبریغرب بودا ل-ق هلیقارم هب داعوبا ینا هکر د یک
 هنکوا كهیو اعموورع كر دا اغوغ وید م در دلوا نب ید یسکیاو ˆ

 هدک دنکر لفرح یدید زکس یتهج یجد زکیکیا هراناورع هدنرا قدراو

 هبوب نوت هرلهدآ ندیا ادف نیرل-ابو ن اج نوجا مز هور هیو اسم
 نفدلواهلوا ید نس هللاوورد هلل وا هللاو هکیدد ورګ هدک دد نسر د

 شروک یرانوب بواوا توف م دعم هن-س یرکب نب یدیاونو ن-سزولیب
 ىي لع ت رفح هرکص نادنلتف كر اسعو مدیل وا 1

 یرلفصرب قیدازوب كنب رکسعم اش بودا هلج هسنیرزوا نيفلاخه ورکو
 نیلا ظح اجلا # هب وغم یراالو مهلتفا ) هکیدرد ىلع ترضحو یدلاق

 قلخوب نوحامزب هیوا عما هکیدید بورغ اح هرکص # هو الا مظعلا
 زم یینق ره لوا هعذا رم هدنروصضح یلاعت قح هلکنس لک رولنرمق نوڪ

 یلغوا كع هب هیواعهورع نوساوا ےس اکاروما هسرر دلوا نصح

 هلکنا هک نسرولیب نسو یدل لوس قح قوب هی و اهم یدیدرلپ وس قح
 هرکص ندوب هلهو رع یددرولوا لوتفم ه دنلا هسرا هيج هنادیع مکر ه

 ن دارا نب هی وا »۰ هدک دد نرو بدانم اکس ق“ هنت ادیم كلا

 دعج هک هک لواو یدد كسا قلاق رکلا لدنک هرکص بوردلاق

 هر هڪ نالوا هد هس داق بولوا رعسم كنج كد هحابص یدا یس هھک

 تری هک ل واو راد تا ریست رب رهلا هليل ید هب دعکل وا اه شو

 یدر روتکم یکتهرک رب هک در دا وا مدآرههکندروتکریکت هر زو رد لع

 بودا كنج تب اغزن شاو ی رک هر زوا لاحود جد كد هتقو هلواو

 یدردیا دادم هلبارکسع هرتشا ردنا بلع ترضحیدراوالد هنیزودراات

 رلذجص» ه-:جوارلقاروم كاک ی دید بروک یل اح لوا صا-ءلا نب ورع



tro ) ( 

 یولەم لاح تیفکو یدلوا لصاو هب ىلع ترضح هدب بواک هی هنیدم

 هب واهات ځد هرکصو یدنلوب هدنیفص هل هللا ىلع ترمضح هنب بولوا
 هرمعم رکب ییا ن دمو یدلوا هلی هلا نس ترضح هوب ل القتسا
 ضرء# هنن رارادقر ط ناعع نالوا هدنس برف اترخ اکا سق هدقدراو

 كنيلع ترسضح هرانا بويا افصا دح نکل یدلبا تهصن ءرزوا كما
 تیقاع بویعا لوبسق راناو یدردنوک مخ نوا یراوا لخاد هنت

 صاء!انورع (نیفص دعفو) روللوارکد اب رقینیدلوارسه+هن راک

 ن ر رج هدنراکدرب و رارق هکنح هللا ىلع ترضحو قافلا هللا هب وام

 ندهفوک ییعو یدلبا میل هپ ىلع ترضح یربخوب بواک یا هللادبع

 ند هرصب جد سابعلای هلل اد. یدروب تعزع هب رزوآ هیواعم بولاق

 لع ترضحو یدلوا قم هب هقیلخ رک_بعم تولک هلارکسع رادقمرب
 یدقاعاق|نیعیس * یصاعلا ناو صاما | نهصال * هکر دشهروس تقولوا

 * صالدلا قلح نيسم * صالملاب ليلا نیبنح * یصاوتلا
 هحوت هنرزوا یلحترضح بوعیح ندماش ید ورعو هواهم ندقرطوب
 رایدلوا یالم هنی رب رب هدنیفص رکسع یکیا بوی روپ باب هپ واعءرلیدتا
 دن مرحویدرمک یدی زوتوا بوتیچ یسهنس قلا زوتوا هرزوآ لاحوب

 رونازوا زوس هساوا رکذ هکیدررردنوک زربخ هنب ژرر بویلوا كنج هدارا
 لواورد هعذو ناسفط هک رد یک یدک رتو قوح ندنلارا هدرفص "

 ك شب قرق ندهاش لها بواوا نوک نوازو یرلثکم ت دم هدلح

 ندردب لها هد رلبقارع هکیدلوا لوتقم مدآ كس شب یرکب ندقارع لهاو

 هکینالواتفک دن رکا لع ترک و یدلوا مش دز تا هب

 ذخا یشرب ندنرالامو بویر دلرا یرانخ بونودورک ن دنعدو بویلثاب
 هدیفص هک ردشعد هب واعم یدلبا هشت نوګا قء اچان رردواو بويعا

 دن بولک هع رطاخ یزوسوب كن هانطالا نا نکا مدا دارم قاوزوب
 ٭ تملا لطلا ىلع یمادقاو * یسفل ءایحو تم یل تبا × مدلیاتملت

 تأڈجالك لوقو * جبرا ناب دا ىذخاو * یلام هورکلا ی عیئاطءاو

 یراتضح رسان ی راعو * یی دوا یدمحلدب ور #* تشاجو
 بول وا زواص*یناسةط قس هکیدیا هرزوا مادقا هکج اعم هللا لع ترمضح

 هها لور هللا هب رحوب نب هکیدیدو یدررتد یلا ندکلعب و هدنلا یسهب رح



(E) 

 كد هماشخا ید هدنګا كحدوه هشداع یدروشود بوروا یا مدآ رب و

 لنلخ ن هلل ادبع ب وابا هب هرصب ینآ رکب ینا نر دج هرکص بوروط
 نفد بول ۳ رزان کالج تاععا لع نرمضح و یدردنوو هنس ان

 ی( نوعجار هلا اناو هلل انا ) هکءدد ه دکدروک یننبم كنەحلطو ی دلبا
 کو دد كل رعاش دیمطار نسو مردیا هارگتسا ی یبیشرقر

 هدو یتفتسا وهام اذا * هت دص نم الا هت دب ناک تف * نسیک
 ن رز ام كليفص باعصا ٠ دما شو ىدليق ن زام كلا ىلعو * رتذلا

 نمزاول كبة شاع نرضح ىلع ترضح هدر ردلکد لوعنم یعودلیق

 هلوب هشباع ترمض> هدنع هرغ بجرو یدتنا را کتک هپ دیدم بوروآ
 توشوق هنناب كن نیدالوا ىلع ترضحو رابدتا عین ینا قلخ بوهبح

 هتس لوا بوراو هی هکم ندلحم لوا هذد اع رلردتک هس هلس لوب كلنوک رب

 ن دودنک ڪا واو یدلبا تاحر ه هن دم هد هب تعاقا هد هکم نوح ا 2

 تک هدنرع رخاوا هکر د یمک تح یدراغا بودیا دا یش نالوا رداص
 یساتع نپ هللا درع ىلع ترضحو ردشلوا ضراع یگ ه ودنک نداکن

 نع و رصعو قارعو یدلک ه هفوک ودنک بودبا بص لماع هد هرمهد

 لها قجما بواوا داقنمو عیطم هب ىلع هل اب ناسارخو س رافو نیءرحو

 ىب للعلا هللا دبع نبر رج ىلع ت رطح و رلب دلبا ذایقنا هر هب وا هم ماش

 هورعات هلال دلو تنل هیواعمیدلبا و كمردتا تع ینهبو ۰

 ماش لها هکیدروک بولک ورع ید روعک تقو هعنکندنیط,اف صاملا
 هنرزوا قح رس راشمرتسوک رارمصا هدنساوعد یا كناعع نربضح

 كَعا رصم لاو ییودنکرهظلادتع للا هیواعم ودک أت نیراتعرع ويد رکس

 سهم لاو ندنفرط يلع ترشح هب واعءو یدلبا رارقو لوق هرزوا
 یدردنوک بوتکم "رمآ تلاقسا هتقرط « دات نیدعسع نب شق نالوا

 ءرمصءلها بولوا ندب رع :اهد سقوب یدعالیم هتفرط كلا سف نکل
 هب واعم ه در ید ردا هنعادم ود رلنوسعا تعاطا ه:فرط هب واعم ائاد

 هواهم ساقا وک یوه ذم یدوقوا هءلخ بوز د توا ندن رغا كس

 كنا هلا یرریکفرط ناّهع نالوا هدنسهب رد ای رخ هدر ےہ بواوا هدنفرط
 ه دق دلوا سک ەنە هنؤرط ىلع ترضح هداموب هوا شما تا نوعا

 ساق یدتا تبصا یر گر : ییآ نا .دچګ درب و ٍِ ند رے یسک

ii Min 
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 ند نینمولا ععاا واک فذنح نارلیدباساءع ن للا دمع ۰ دنسهم دعمو

 ؟رحا تبصا ( هدک دید مدنک رسلاعص 6 ید كدردلوک وللافص ی

 زادقمرب و ه فرط ىلع مدآرادقمر ند هفوک لها هدعب رل دروب ود ( ایخو

 یسهر> الا یذاجهروب م دئسو رابدلک هنو ط رمبزو هخطو هسلاع ید مدآ

 ترضحو راددلوا قالم ةه ررر رکسع یا « دلع مان هب رح هاله ےن

 هللالوسر نوکر ك هدک رطاخ ر زاب هکیدر د بودا توعد یہبزیٰلع

 مدل وک ن و یدقاب اکب هد نیکیدتنا ر هع ی هلبا و هلع هللا یلص

 سا یدقارب نب وهز خد بلاط یبا نا هک دید نسو رایداوک سد رانا

 ( هل مل اط تناو هالتاقتلو هرع سال هلا ) اکس لسو هلع هللا لص هللا لوسر

 ا 5 كغيدلوا 1ط کا ۰ نسو رداکد یه ىلع ها

 ہل و اکب هللالوسر نع! ی ملا )رب ز ز دک دید هلل ول ییعترمضح یدد

 بود م دزلک هکت رزوا كتس هساوا هدمرطاخ صوصخ و رکاو یدشعد

 فنحا هکندارغوا هترالوصر كع ین هدلوو یدتد ۲ یرغوط هر هنندم

 لرب ز یدیشلوا رک هشوک هدلحم لوا بوږا لاټعا ندکنح سقف نا

 یسودنک ت وروشود دن رب رپ یک یکبا هدنراکدرب و ربخ اکا نک ودلک

 كرب ز بولاق ناه یدیا هدساح لوازوهرج نو رع یدید یعدود

 لت نکروواو یدشش هریز هدعابساا یداو بوراوو ید شود هن درا

 هکیدر د لع ترض> یدروتک هب ىلع تولا OEY نتشاب بوحا

 وید ( رانلابریب زلالناق اورشب ) لسو هیلع هللا لص هللا لوسر هکمدتشبا

 توو لوا ردکع د لر هلو سم نکح هریک ۵4 هلناق رمز یدل یدروس

 تک دقو * ريزا سار ایتاع تللا * زورن و رع

 * هفحلاو ةراشالا سف * نایعلا لبق راتاب اورشف * هقلز اهبسحا
 تاهر ود * هفحطا یژیربسع هطرضو # رتا لتف یدنع نایسو

 هدنرزوا هود هشدام ترضح رابدشک ود هل ر ر رکسع یکيا هدع) یدلیوس

 كلەشىياعو یدینع ود هب رک ن دقوا حدوه لوا هک ىدا هدنګا حدوه

 ینەملط هلا قوارب کا ن ناورمو یداوا م نهنم هب رم ما ع

 لواو یدلسک لا قوج « دنر زوا یرالو كن هودو ی دلبا لتق بوروا
 یرالو كنهودو ردکب نوا هکربد یعک یدنوا دیش مدآ قوج هد هکر دد

 ید د كيل کس ین هود ېلع ترضح هلغلوا لتق رز هسیک قوح «درزوا



۳۳( 

 تالذک رلید د ززعا تعاسطا هک داوا لتف یرلناق كناحع ان هلبا یرللوا

 دن ها دعو را بدا دانا هقرفرب جد هقنطا ن ناگ هد هرسها

 هنرزوا كنا هنم ی ىلع نالوا لماع كلڪع هدنع هدفدراو بولوا هارور

 یدشواق هربزو هحلطو هثثاع هد هکم بواکو ذخا ییصاوح بودبا حورخ
 نالوا هدف الخ نامز ( فرح یعجوا ) یدلبا میلست هرانا یلام لواو

 لناهع نرضح داع ترضح ( لج قو ) رد هدر د فو عیاقو

 ههفیلخ ییعو یداوا دیش ناغع سب یدیشق هیهکم مدقم ندنتداهش

 هلط هداتما لوایدلبافقوت هدکغودهر هنن دم هدقدلوا رادربخ ندنفدل وا

 هلبا اوما ن الوا هدنن اب هبنم نب یلعب ییعاع نیو رع نب هللا دیعو رپ زو
 رلیدٌسواق هب هشواع هدهکم بواک تعاجر ند هما ونو صاع ن ههادبعو

 هلا یدصقفناع> نوخ بلطو الیتسا هب هرصل هللا تیعج مظعر و

 . یدیشعا ارتشا هولا زوي هک نس هودرپ مان رکسع هنم ن لعل و ربدوروب

 مان باو 5 دلو ورليدردت کا 3 هشااع تور و هده هر هسداع ترض>

 هنوک هلو هشیاعو یدروا هولنا یراکب وک كلع لوا را دارغوا هل ګر

 بورغاح هشلاع نامه رادد ر دب وص باوح ه دکد تا لاوس ودردوص

 لوش سو هيلع هللاییص هللالوسر تععسنوعحار هيلا اناو هلل انا ) هکندد

 هللا لوسر مدننا عی ( باوح بالک اه نکا یرعشتلءژاسن هدنعو

 هک مدیلب یدیلوا هن ىدا ه دشناب یراثوناخو یدرو سو هيلع هللا یلص
 یب و یدرکوح نس هود بود هلو هشباع رروا هرکفنق یرلکبوک باوح

 رز ی هللادبع رل لوق دصک رب نوکرب رکسع هج یدد لردنود هب ورک

 یدید ردلک د ییوص باوح وصوب رلشاب وس نالب هزس هیهسشیاع بولک
 ترضح هدانا لوا یدلبا رارصا ود مرود هما بویملکید هشداع هن و

 رطدراو +-رزوآ ه سهل بوحوک هلکلک رخ و د یدشرا ںواک لع

 یودنکو لق یدآ قرف ن دنعابتا تود د هلا فنح نب ناععو

 قالطا هرکصذ دسب> نوک جاقر و رابدلوب یبراشاقو یتلاقص بودبا ذخا
 ی هلا مدآ كي ترد بولوا رادرخ ىلع ترمضح ندفرطورلیدابا

 یدروب تکرح ىدا ندراصنا یزو رکسو ندهرهت باعصایزویئرد
 :نیسحهدنس هرساهو نس> هدنم هنعم واوا رادلع هفینح ن دم یلغوا

 رک یا ن د ٠ دنر زوا را اب و رسان ن راع دنرز وا رعسع ولناو



6۳۹۱ 

 a _ےلطادتاو یدنلوا تع ه داب یدنک E .د ی ENE هدا

 هانا بب ود ن بدبخ یدیاشاوا لش هدتسارغ جا لا a و

 رب ز هرکص یدید نوا ما شااو یدعا ر دقالوح لا ن دا تەب ادتا

 رکاو لدا تع اکب زس زکریا زکا هرانا لع ترم ظح ادعا یدلبا تب

 زر هدا تعج اکسس ز قوب رلنا نکل یدید عهدیا تەب هزمس نب نکسسیا
 روط هله هدک دید هليا تع هصاقو یبا نب دعس یلعو رابدابا تعب بوند

 رصذا هلجو یدلیا رخأت یدرع نب ههادبعو یدید نوسابا تع- قلخ

 كلام نب بعک و  ناسح هک یدلبا فا راهسوآ زارب قیا بودا تەب
 هلاضفو همس نب دو مشب نب ن امو یردظنا دیعس وباو دلم ن هاسو

 یرلنوب و ردندنهورک نابعاتعب تباث ن د زو هر نی بک و دبع نا

 نی. مس تالذکو یدیشعا یلاو هنزرزوا یرغو تاقدص نام ترضح
 نوعطظع ن, هعادقو دب ز نب هم اساو بیمصو م لس ن هقلادبعو دن ز

 ردرلشعاوا ەل هل تعمر لن وب نوعا كلا یدعا تعب ید هعش ن, هرغمو

 هک یدنک هماش بولا ی و قشالوب هللا ناق كنم ترمض> رشب نب نامش
 ترمضح قلخ ی دراصا هنر زوا رمنع قکلم وک كن اعع ترمضح ه واڪ

 ه دق دنلوا لتف نا ترضح سابع نا نوحا قمردتق هکتح هلبا ىلع

Eبو-ثیروت هللا ىلع ترضح و ی داک هب هنن دم کم تودو هد  

 سابع نبا یدلوا هرکاذم قلعتم هن ساقتا مدعو اّغ ۱۰ دهاش كن هواع

 ىلع ترضحو یدید رولوا ضقتنم ماش مما هلارارقا هب واع» هکمرقروق

 اهتم ناهن امو * یدلبالثغ هلارعشوب بوید مری و ملق الا مرو اکا هللاو
 هکب دد ساد نا * اهل وغ سفلا تل اغ ام اذا راعب * نجاع رع

 ن هر ه دعل نسلکد یر بحاص نکل نم دآ رداهب نوا مما ا

 لخاد یس هنس قلازووا هدعب یدلبا مارا هد هکم بویح ند هنیدع ه.ش

 ن هراع بودنا لاسرا « د الب فارطا یرالءاع ىلع ترضح هدقداوا

 روهشم هلادوح و ههرصب ییراصت الا فنح نناععو هن هفوک یناهش

 ن لهسو هرصع ین هدابع ندعس ن سقو هن یسانع نب هللافسع نالوا

 نکردک هماش لهس ن رکل یدلبا تعیو نییعذ هماش ی یراصت الا فن

 هیورک ندکو بت ها یرادعد رګروکب سانم كغك هپ ودنک یبابحا ضعب
 ندنسابحا ناعگترضحرلنا هکیدل وا هل ربع هقرفر ندسق هدرصهویدود"



( 0۴ 
 هدتاورضاو شا ترو شم دعالسا ندعدق ب ولوا مشاه نیدسا
 هیاع ها لص هللا لوسر مرکع تاذلوا ردد وا توف هد هکم هرڪا لبو

 ند روكذ حالا ىلع و ىئركم داعادو یشادنرف ةاخ ارلا ةهج نم تلسو

 نالوا روهشءو رد هلع عم ص وصخ وب هک رد یک ناک هعالسا ادعا

 هللالوسرو كرا بط > ,رٹیلوا فورءءو كرا دهاز شملکاو یرب ل را رداهب
 ندعشاه ون بواوا یرب كرلت دا نارق عج هما ضرع هل “و هاع ها لص

 ندلیف ماع هدنلخاد مارطاتب هد هم رکم هکم ردنیط,سااوباو هناخادحا

 ه:-ج وایمرکب ندنرعه ینو که یعجوان واكنبجر هنس یی زوتوا

 هنس نوا هدتاوررو یکنا نوا ندشپمو مدقم هنس شد یرکب هدتاوررو

 یغودغوط ىلء لو هيلع هللا لص هللا لوسر هكر دشا داوت لوا
 رو رم هنس وا ندنرلفانز هیاربک دخ بولوا هنس کس یمرکب یرعنوک

 تایضفوب بویغوط هستک مدقم ندرلنا هدنلخاد مارطا ترب ىدبشا
 هدنف رش رخ ینا لس و هلع هللا یلص هللا ل وسر و ردصوصخم هړل ودنک

 هقالخا مراکم یاو یدیشلوا ززع جد هکلب E وا بودا هب رت

 ا یک كن ردب هدفد روغط یی ودنک یسانا رد ر وب تیاده

 توروک هبرک ینابل اطوا یردهرکصیدود ردح ینا د كلا هلءلوا

 هللا یلص هللا لوسر درب بول وا نسل اوبا یسهنک یدوق ىلع عا

 یرهمبحم فح وز هکیدلواوب یبس ردشموق بارتونا تسهنک كلا لسو هيلع

 سد یدنأب هددعس# ید راو هکر بوشل رطاخ هعفدر هللا اره زا دمطاف

 ترضح بولک هنس هناخ كن اره زا همطاف لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 مسو هلع هللا لص هللا لوسر یدلبامالعا یلاوحا هدنرکدتنا لاوس یب یلع

 یدوحو بوشود یسادرو رو وا ىلع ترضح هکید روک تولک هرم

 بولیس یتغارعط ندنرزوا كنا لسو هيلع هللا یلص هلا لوسر شا وا قارط

 بول اق ب اروبا یس هنک سب ی د رار روب وید ( بارت اب خبارتابااڅ )
 ترمضح ردهدنرکد یفالخ ( فرح یک: ) یدروسكپ ییسهنکووب

 یدنلوا تعب هرکص نوک چوا هکر ید یک و نوک یفیداوا دیهش ناعع
 رادتخا یک زس معلا یفالسخ نه دق دنلوا فیاکن هیودنک تفالخو
 یدریو باوج وړد ردولربخ ندى وا ربما ملوا رزو منبو عیضا رنکسردا

 بولک ۰ دج“ رورضلاپ لبا یرلعا حالا بویت! نسو بغ قلخ نکل



CTA 

 ( دلاخ ) ردذغاوا تیاور ثبدح ندنا بولوا دسهک دهتحتو دیاع هکر دالا

 هدندالوا هرکصبواوا هدا فدع ٥ نال وب دنر هدقداوادیهش ناځع ن رمح

 بو اما هکر د د الو ا كا بوبا ماو داعو دز (رع)ر دراشلوا ضرت:هویدروط

 حوزت نیسح تذب هنیکس هسیادیز یدا هدنحاکن تک كناو رمن كللادبع
 ماکلع مالظاا نجدقف اریسو »ردشاد رمشوب هدنقح كعصامو ردشعا
 یوس #* اع هلا بند لنکا * دام دنع یرعلاا وح رب یذلا تییاتف#

 ناسارخ كنه واھھ بولواهسوک لیخت و روعا ( دیعس) عاص رغ هیرزدق یتا

 تواوا لو هرکصو یدلبا لزرع فا هر واعم هرکص یدبا اع هدنر زوا

 هلغل وا قسایو رمطتا تراش ( دیلو )رد رلذعاوا لتفو ذخا د یزالناق

 یژهدلاو بولوا قیفش كدیهسرد دعا لف نکباشوخرمسه دنس هلعح یردب

 نصح ن هثیع تش نیئبلا ما یس هدلاو ( تللا دبع ) رددیلو تذ هبطاخ
 تش هتخ اف یسانا (ربک الا هللا دبع )ردشلوا توف نکبا كحوک بواوا

 لدیعس ( دیعس ما )ردیس همیعش كورع( ع ص ) رد رلنوب یززق ردناوزرغ

 نهدش تش هلمرما یرهدناو كرلنو ( ورعما نانا ما هشیاع ) ردیس هقیقش

 ردند هیراج ( نینملاما )رد هصنارفلا تن هات یسهدلاو (ع رع ) ردهعبر

 بحاص و بحاح و كبو یضاق و باک و یراهلوک ( فرح یع نکس)
 هکر رد نح ردقوح تباغ ( ی هول دازا ) ردهدنز رکذ یر هطرش
 یا هلو یسهلوک هکر کم یدردا دازا لودر هعجره یر ندیللک همالسا

 ییغوا «ورفءا ( یا )رد رلتوب یراروهشم ید ردا اض هرکص جد

 كناونابان (نارج)یدنا یرعا بحاص كرمز نبعصع بواوا هللادبع
 (بعنک) یسضاقو مکطان (ناورع)یتاک كناعو( رددانزاوا )یلیغوا

 ہد رصع یمارماو یدا صاعلا یا ن سق ن (ناعع و )روس ن

 هد هرصبوط,عمیان هقعن (دیلو)هدقارعو حرس ینا ن دعس ن ( هللاد ع )

 نایفس ییانب ( هب و١ ) هدماشو زب رک نب ماع نب ( هللا دبع ) هدسرافو
 یسولدزا ودنکی جاح یک ا دیعم ر (هقهاد.ء )یسهط رش بحاصو

 ردهدنرا د یلاو>ا كالع ا هلک یی درد )ید نانا ی ( نارج)

 ( یس )رد ەدلرکذ یسحو بس (فرحیلوا ) ردهرزوا هلک کس

 یدابا روم یر رکذ جد كنب زا ردار و ك وباب واوا هللا لوسر بس

 تن هبطاف یسهدلاو هکر دشلوب عودو هدرلنا ادا قوا یعاه ندنیفرط

CEND (ل) 



6۳۸ ( 

 هکر دش اشنا هدیصقر نوا هم مهاک ارعاشقدزرفو (نوجار هیلاناو هنلانا)
 یسریغرو* هلالی دصبص هم د*وکهتناو هولتقذا ناع » ردندننایا هلج
 *انآر قو است لیللعطب *هیدوعسلا ناونع طٌّماب اوهض*ردنعد جد

 مارح حذىاف* ةيحاض نام اوحاذلا دقافت * ردشعد عرخ نی نعاو

 حطم ىلع اوشن * لو مارطا رهشلاق نام: او * اوحذ مهاب و

 هناطاس ىلع رفک بابو * مهاوا نس رفک نس یان * | وعمط یذلا فكلا

 اذام *حضتلاد روتسب اک ی مط مان * یل نیل سلا قوی تد روتساو#* اوعت

 هکر دیط ویس ٭ اوس یزلا مدلا لاذ كفسب * مهرعس هللالضا اودارا
 نسالعا ندن ز وسو: كمك ندنز ثر كلاقع هکر دیا لقن ندییعش اح
 لاقو * لفاغب سا هل نانعاو # هاب قلا هیدفکق # ردنعد ا

 هللا تبار فیکف * لتا ةي ی رعا لک نع هللا نع * مهولتقتال رادلالهال
 رب دا ريا تبآر فک و * لص اوتلا دعب ءاضفبلاو ةوادع * لا مهيلع بص
 د رګ مو ند رابعشا هک هد الاب * لماوطا حان زا رایدا سائلا نع * هدعب

 رل و ناه ردق وج لئاضف نوسنلوا لمأتر ول واراعشتسا یرللوادهش

 ند ودنک اس هکنالمو رد نر ونلاوذو رد هنا رمشیم را و دما هک ردفاک

 كارس كلا یداو ردنع اره رانا یرسعلا شجو ید ردا ارعسا

 هرصاحت تودنا مج ایلاوتم هتسنوا رو دنک هدنتفالخ یقدیلوا شلوا لعن

 ناشالاع ناطاس لوا هک ےکر ه یدلوا ج را سابع ن ههادع یسهنس

 هدیعب لال هیلبا اّتجا هیازتفا ب و دبا نط ءوس هناه ربلا رهاب هءلخو

 یدال وا(فرحیم دی )اتسفنا رورشنم هاب ذوعت هاا اما هدنکیدشد

 راککرا ردزق یسیدو تاکرایزوءط ب واوایدالوا لا نوا ردهدنرک ذ

 ندهللا لوسر تش هیقر ردرفصا ( هللادبع ) یقرشا كنس هلج رد رلنو
 سورخرب بوش رباهنش ادا هکر رد یک یدلوا توف هدناحیرفص بولوا
 قرشاو ندا كنس هج (ورع )یدل وا یوم بس ب ول هعف نز وک

 قیعش كورع( نانا )ردشلوا توف هدانم بواوا قوح ند هلج یدالواو

 یرلاسغنخ بول وا اقح هک ردیسودلاو رع نب بدنجتش ی رانا بواوا

 بولوا لو>اوصربا ناباوبو ید رد (یف نام كيجاح )بوبوق هیزغا
 هللادبع هرکصذدجاح ردشلو هلبا هشیاع هدنسهعقو لج یدیااعیش ی

 نبنجرادبع جزا بواوا قوج یبععیدلبا ح وز یوالک مایرفلرفهجنبا

 ی ی ی ی ی اش یی شا فا

 ی ی ی ی تا ی یک ید ی یو کیو ی و یا تب توش بی تا تیکت



(fv) 
 هد وو رس هنب رالغوا ىلع ت رضحو راب دید (نوعجار ها اناو هانا )

 ی دروا هلسر هن-سح بولد ی داوا لتقف هج نیتمّولا ربما نکر روط

 مش هرز نب هزلا دع هللا هلط ی دج و یدروا ن دن کو ک كنیسحو
 ابا کا عیلط یدط تسار هر دط یر درک نوعیج ك اتیصعو یدلبا

 ناععرکاهکندیدو یدید كدک ود نحو نسح هک یدلوا هکسنسا

 هرس ناویمرکا یدرو- ےہ ىلع یدزلوا لنف_یدیلوا شهر و یاویع

 نابعو یدرونل وا لق لوا ند نلوا مع اق تحو هني هنرزوا یدیلب رایج
 ی اورم قاخ هدعب یدلغاب نسوق بوراو هنس هنا داعس لع ترضح

 هلا یرلتنارارف هل مجاب رلتا نکآ رایدارا طم یبا نا قبو ییرالغواو

 جوا ل اخو نو> ا هل وا یکرابم نسج كاع ترضح و رل بدم هلود

 هب هلن ھر نف رش اک هکرد یک یدروط 7 درو

 لرش د-ف رمو نفد هللا هک ه دب یدروط نوک جواهدناو رلبدقار
 ف التخا هدنعیدل وا د.هش هد دا ید كن اععترضع ی دحلوا تیغ

 فالتخا ید ه دنفادلوا یس هنس یعشیزوتوا كنرعه یسهنسوبویلوا
 ر وب نهم هکر د یک بوناوافالتخا هدشفپداواهدنوکی غد نکلرددقوب

 هک یکیا ندروب نههامییک ویدا هولا موب هکر دل وک هعجج یی دا ییز کس
 هنشراه> هل اق نوکر کس هنب رخآ روب نم هام ییکو هدنوک هعج هل اق
 زرد یدلوا 5 ره)ا دعب نوک تولوا د۔ھ شرم ےعاا دعا قو

 رودنک م دق ینا هک هدعطوم مان بک وک شخ هدنرق عش هل ھچک یی و

 زرد یدناوا نف د  دعیقب یهک و یدیارا-شعا مض هعیقب بولا نوت اص

 ی هرکصرابدل یک غی رشربقو یدشلوا نف د هللا یبا ولا ولناق هک راردو

 ندنلتفرع نوک کا یمرکب ویایم ر نواو هنسیعرب نوا یلتق هروک هلو

 شب یرکی ندنتافو 3 هللا لص هللا لوسر و رواوا شا وا هرکص
 ردد ینا نابنکس ور ر ی

 هن وک یرغ سدو شب ناسقط یک و ناسغط ییکو زکس ناسکس ییک
 مان یک و ناصع نوک جاقر ند هنس کیا نوا یفالخ تدمو رد رلشعد

 كناعم کرد هدمالسالا لود را یه ردشعد یدلوا هنس کا نوا

 قلخ نوعا یماقتنا كلابود جوع نتف یابردو هقرفتم هک هرکصادنلتق

 یدلل وا لتق هدراغوغوب نام سد كب ناسعطهک هلب وشراب دلبا كنج هللا یر رب



CET 

 دولطوریز تالذک دیعراررمطرب هناعع هک ك مو ورا یهسیکو اروط

 لا را نوعا هطف اج ینامع ت رطح نرااغوا هب اګر ایک راسو
 دنهزابن نوا كمریو ی او رمو لوغ-ڈم هتم دخ بوراو رلنا را دروب

 رلب دپ مس قوا یرغوط هنس ود كن اع بوروک یا نیسفل اح رب دلوا

 دو كربنق ىس یوم كل ىلع ترضح یدناوب ا نسج ترضح قح

 یناباتباصا قوارب هلاو ممهدنګا كن هن اخو یدار ایرلشاب كن همطنبا

 ناف كنسح بولک ر شاه ون: یدعش هکر اب دشود هفوخ لوا نیفل اً هرکص

 ندفرطر ناه رلوارگیدد بولیکح ندنرزواناعییاخ یرمغ هسزرروک
 بواوا هدنتسوا وا قلخ هلجارب ز ] هدیالتق ینآ ند دع وط هسیک بورک

 مر>ونب هل ارکب باند مدآر فنر سدردقوب هسیگیربغندننوقاضهدنب كن
 هتز و هليا صعشمرب ضایع نبر ا بول وا لخاد ندراد كنب راصت ۱

 هرکصیدقا هنن رزوا فن رش فو نالوا « دنرزوا كنزبد یناق بوروا

 ن هللادیعو حرس یا نب ه واعم بوکلسو یدتوط نا افص رک: یبا نيد

 مشادنرفیااکا ناعع ترضخ یددرا نم هدیادادما اکس یدعت صاع

 دی دد یدرولک ج وک ه ودنک هسروک کنیاوب كنس كابا رکا یلغ وا

 مان ناخسول, وب هصیقوازوک لوک ندنلاجرهماع و یدروط هفرطر بوغارب

 ند رصم لها هک بدیم یدازاغوب ب رلترمضح نامع بولکورلبا مدآرب

 بوروا ی رب رههک رب د یک یدا را نام ڑر هک ر.د یک یپجلا دوسا
 مهکینکیسف ) ین اق رلیدب | لوغسم هنوالت تقو ینیدلوادیهش ردنعیالتف

 لوا الاس هکر دشت تب اصا هنیرزوا كنسهعرکتیآ ( ےلعلا عیعسلاوهو ها
 رهاظ یس ه رشت كلسو هع هللا لص هللا لوسر سار ددوجوم هرزوآلاح

 كمد نعهرطقط هاو مولظم تناولتق )ردشمرو هلام نترضح هکندلوا

 لوسر روضح بواوا عاص نام ترمضح نوک لواو ( هه ےھکیفک یف یلع

 هللا لص هللا لوسرهدنشو د هد: هجک كنوک لوا که تن یداباراطذ ادم رکا
 ۱ رایدنک بوئودندلو یرلک دلک ق ر ەگ رالتاق هدعب یدباشعداک سو هیاع

 نیماما مدن اه یدرغاج وید یدالوا لستف نینمولاریما یس هجوز كناعع

 هنرزواورلیدلوب حوبذم یناّمع ترضح بورکو رعارا وا هل هلرلناو
 لصاو هدعسو ربزو هحلطو لع ترض > ریخوپ رلیدلشاب هغلعا بون ابق
 بوروک هدل اس لوا ی امو رلدداک تو 31 ندنرلشاب یرالعء هدفدلوا



0۹ 

 هکر کسع لول ند هذوک لهاو هژرارکسع كولب رب سبع ن سودسو

 رلفوکو هنف رطیلعترضح رای مصراب دلک یدیا دلت یل اثرا انشا

 ترض > بولو ا عج هدنحراخ كن ه دمورایدت ایم هنفرط هیطراب رصبورتپ ژ

 ورعهلبا ه رغم هنذ رطراث|ناّهعت رمضح راب دشاقاقتاو عاجا هنعلخ لزاغع

 ییهسوک یکیالوارلنا رایدتبا لاسرا نوا توعد هنسو بانک یصاعاانبا
 اضرایرانآبوراو ی عیدتبالاسرا ین یل ع نافع هرکصرلیدلبادر هاد ر جفا
 هلا تنسو ب اتک هدنس راودنک هکر لید زا بوتکمر هن ا۶٤ ترضح و یدلیق

Eلیفک هصوصخ و ن لع ترض > ورا دلاده ع هن رزوا كلونو  

 ییا ن هللادبع هلایرلغا ماریاوح ارتقا رلب رمصمورلب دع اداهشاهلب وب بولا

 سکه بولیغاطتیءجویدنلوآ بصارکب اندو لزع ندرصمحرس

 ترضح هکر اب دروک ه دراةدراوهب هللا یرکسع رمصم راب دنود هنرلتالو

 ه دنرزوا ب وئوط یتا ردیکه لبا تعرس شعب هیج ر یسهلوکرب كناهع
 هذرط لوا موق هکرلب دلوب بوت کمر اااطخ صمرما هلبا یرهم ناک

 راب دنود هب ورکر لنا سد شازا ويد نس هروا نیراثوی ه دنرلق دراو
 ی وتکم لواورلب دنود یخ درلنا ب ودیا یخ د نو-یفوک و ن و رسصب
 كدزاب نوت ییوب هناعع ترضح نوروتک و را دوقوا هدا ارضع

 نیع هنکید | صا ویدز اب هب هو توس یا ناعع ترضحرایدید

 ناک تولا رھ كس ارزردعنشا یخدتروصود هکر اددید یدا

 لاسرا هلا تی ی دنکو تلوکیدنک و هتلوا را رخ توتکم هلوب

 سد ردتکرح هنوکنوب هلوا لربخ الصا ندشیا ردقوب كنس هدهئا وا
 ارز هلا ملست یاو رح هزبا هللا لا رتعااب نسشلوا ب ولغ» هکشبا نس

 هلکعا ید ییسکنا ن اتم ی دبا لآ یطخ كناو رم بوتسکم ل وا
 نویتلا ند ر غو ندن رهلوک هلیب هليا ناځع ترضح رام دن ارس هام یا دنس هناخ

 هسروق هنن نعلق کره هنر را هلوکټح یدلبا منم ندکنجیراثا یدیاراومدآ

 هدلاوش سرمه احر لب دب وڌ هننیق ب رلعلف یس هلج وید د نوساوادازا

 لاسراوص هروح وا هدک دتشبا لع ترص حرار دلو اع ون ندکمریک وصیدنا

 رادجنز ز هسیک هڪ ندهیما ونبو مشاه ونب یلاوم هج رکو راو یدلبا
 شەراردناد ۳ 0 اع تروح هکر دتشدا لعترضحهرگصیدلوا

 هد کوا یوق كناّةگبوراو هژرکی رلهلف ردنا ماهنیسحو نسح نامه
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 هدحو ازوئواو یدلوا توف هدناو نکاس هدصجبوراو هاش هرکص

 ن دردپ باجاو ندیم اس هکرداوا توق یدنکلا دودا نب دادقء

 هدنرد زوئوا هدتاور ضءبو هدهنسو ید یراصٌالا ةيلط واو یدا

 زادلام ندنس هلج كر اصنا بولوالشم برض یعاع یدلوا توف

 ۱ ۳ اد آتی نر اخ كلوا کر سا ید
 شالا 2طیبا توص ) هدنفح كنا سو هيلع هللا 7 هللا لوسرویدلا
 بولوا توف هد هنده نکیا ه دنشاب شعب ردشم روپ ود ( همد نمرمخ

 هداه هدنرد زونواو یدسناوا نفد هدناو یدلیق نیزامن نام۶ ترضح

 كن اعا یدلوا توف هد ههر هکر د یبک هیس دق یراصت الا تعاصلانب

 نوژوا ر دشلوا یسض اق س دعلا تس بولوا ندردب ب ااو یر

 ناکا هد هنسویو یدنا ن دءاظع ءااکنولوا هس و ےسجوولیوب
 كن اعع ترضح (فرحیب تلا ) یدلواتوف ید هئانان نی ن درد

 ترک هک اتقو رد هدنرکذ یی دلوا دبمشو تو كناو ینیدنلوا هرص اح

 هذ رهو لاسبلا غ راف بولوا ضر اعرطب هلخ ن دمو لویخو لاوما
 یر هقیلخ ن وعارلسس نانلوا تر اشا هنصءب هدالارلب داوا لالا

 كو یس ریظع لاوما كن اع تقولوا رابدعلاد هماعتا هناعع ترضح

 توید ردلکد خاص هتفالخوب بو درا ل قو لیق هدنفح یداراو یسهلوک

 ندنرلکب يکي دا نط نسح هدقهلوا رادربخ ناعع رلیدتا دصق هنر

 هللا دبعو ح نی ینانیاو ص اعا نی دیعسو نب ورگوهب و اعم

 یرکسع یش دع ی دلبا e 1 ۵س۶ کیک زرکن ب د صاع ن 1

 لاغا 4. الام لدب یع یک و کو نیر هلو لافشا هلا داهحوازغ كنس ەشاظ

 یززوس لص اطاو ب ودیا ريبدنو یر یفقلوا لق یر اسور ییکو
 ناععو ( ارودتع اردق هار ناکو ) راو قج هلوا یدوطق ورودرب

 ہرا هح هڏ انکاو فارطا قلخ بور دنوک هن رای ص٥ هنن ی راک لوا

 نوګاكمرد خا تعاطا ید یدنکو ید-ابارما هکمردنوک هراکنجو
 ,ییولعهرلت و كاش سد ی دليا تع رَ هکعا مط ین اطع كلغ

 لا رابدلوا م زاع هکعا تعیج دفع بوشاریخ هلا یزر رب تواوا

 ن ا پا نا شک کی دلك مور ندر
 ىدبعلا هلا بج ناک ند هرب لهاو یدبا هل هليا موق لوا هلادنج
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 یان بطاح ندرد لها درد( و) یدنلوا نفد هدنا بولوا دیهسش

 نع رڪ هیهکع حد لاسو هیساع هللالص هقا لور یدلوا توف هعالب

 یسهجوع كلامك هدب را ۳ (و)ردشلواوفعهرکصو بود ا مالعاو شیر

 ردشعلوا رک ذ هدنهورک |رعایدلوا توف هیمآ ن برح ننایفسوبا یلغوا

 ماشلا مع ةمالا هذه مکحو ) رذقج هوا رکذ هليا هيما ونب یلاوحا هی

 یکیازوتوا یراصنالا ءادردلا وبا ( سو هيلع هللا یلص هللا لوسر بحاص

 هللا لوسر ردرلڈ لوا التم هلا ےظع ءالب یلوک د حا یدلوا توف هدنحرات

 یدیشمروس تاخاوم دعد ه دنراذب یسراف نالس هلکنا لسو هیلع هللا یلص

 ندنآ هیواعم تولوا یراضاقو یرقم كماش لهایراتیرمضح ءادرد و اوب

 فوعن نجرلادبع هرشعا ادحا هد هنس و و یدرولوا تاج هاکنابوقروو

 تاطاا دبع ن سابعو ردکح هک هدف رح هر شع یر 9 .دلوا تود ید

 یدلا رو رہ یرکذ هدنفرح ماعا د دنس و نورنک الادنع

 رکا كلسو هل هللا لص هللا لوسر ردي رات یا زوتوا هک هد هتسوب و
 هدمادخ فرح هک یدلوا توف یذهلادوعسم ن ها د.ع یحاصو ییدخ

 صاعلا یا ن مکحو ی ردپ كلاو رهه درب زوئواو ردءا قبس یرکد

 هلا لص هللا لوسر نوا یودعا رارسا یاشفا یتا یدلوا توف یومالآ

 یدنرونک ناه* تمضح هرکص یدیا راغ درط هيب ر سو هيلع
 یدلبا رادتعا ود مدیشعا ناذتسا ندعو هلع ها لص هللا لو سر

 ىلا نی اس یدلوا توف یرافغلا رد وبا هد هذ ر هدنګرات کیا زوتواو

 مالسالا دد رد شوا یسعسا كراتلک همال-سا بولوا ن دمال سالا

 دره دم سو هیلع ها لص هوا لو سر رک توراو هلم وو هنن

 ا اشلاربک ند ۳ و ر اکا ه دن وب ریه

 راخ دا یش ر یدرولوا غلاب هراندزوترد یسات اطع هدهت-س تولوا

 تلظاو ءاربغلا تلفاام ) هدنفح كنا لسو هيلع هللاییص هل لوسر یدرعا

 ه دصج هد هتسو و ر دشه رود ولد ) ردییآ نم دعهل قدصا ءارضا

 تولوا قعاوا ی ۳ هک یدلوا تو ع ويه ن من ام ۰ 3 را> ال تک

 هنتفو كاسو هيلع هلا یلص هما لوسر یدا ندبعر ید لآ ندرمج

 هکربد یک هد رکب ییا تفالخ رد_ش#روک نیرلق رش لاجح نکل بوشریا

 یداک هب هندم هرکص بولوا نکاپس نامزر هدنعر دخاک همالسا هدرع



AD 

 ندن رافاویدد ( مويا ذنم هد اب ز ف كم الزام ) دوم نا یدید

 بس اتم هتناتش یک كن و ید یسعا لاو یراتلوا قلا هکللاو

 تولوا ارتقا یرتک | كرلتوب نکل رلیدلشا ھ ڈو یراش ی راکدمروک

 هک: وابا تجر دنقل وم سمانا ے رات یلاعت هللاردنرب ندرلنا یراق رمش ناش

 ودسشلوا لئا' هباوث بو رپ وراباوج بوخ هلبا لوق هنیک و لقن هنیک كرلنا
 هدن-سهن-س یجتزوئوا كنرعم رد هدنرکذ عباق و راس ( فرح یجئدرد )
 ربخ هناهع ترضح یقو لبق نالوا هدنصوصخ نآرق بولک هفذح

 ند رعشالا یسوموبارزب اربز ردحا زعارق مزب هکراربدقارع لها هکیدربو
 قدروقوا ندداد۰ دزارزردحا ءآرق م هکر ارد ماش لهاو دعا دخا

 س یدشود قالتخا هلن سان بود رااعدا هل و جد راررمخ تالذک

 رکبیبا ترمضح بودا ق افتاو هراشتسا هلا مارک باعصا نام ترضح
 نانلیق هدودو ه دنتبب كنهصذح نینمّولا ما بوتلوا رب رحت قافئالاب ه دننوک

 لاسرا هکلا« فارطا بولیزاب راف رش فح* ددعتم ندفرش فوت*

 نجرادبعو صاءاا ن دیعسو میز ن هللادیعوتباث ن دز هر رګ یدنلوا
 هش هرلتا ناجع ترضحو راءدل وا روم ام صورا ماسه ن ثراطا نا

 ارز لدا ریرح هرزوا تفل شیرف زک هسردبا فالتخا هد هلکرب رکا هکیدتا
 هیلع هللا لص هه لوسر هدهنسو و ردشلوا لزا هرژوا یناسا كرانا نآرق
 هلج كنويق یدشود هسب راّتب ندنلا كناعع ترضح یني رش ماح كلو

 عياض عاخوا یروعا نلیاعع نرضح هکر ارد رابدم هل ون تودلاشوب وص

 هدنسهنس جوا زوتوا ( و) یدلو لالتخا هرکصبواوا هرزوا ماد هکلوا

 ارز رطدتا حورخ هنرزوا صاءعلا ن دیس نالوا یرللاو یسلاها هقوک

 ھن رزوا ربط اتقو روسج بولوا هسیک بحلا ےظعو رہکلا د دش روب نہ
 لاعصرع نوعا یزع هناعع ترمض> سد ردشعا عضو لوا ادا یروشع

 هت رب بودبا لزع هلکمود ك ییا هرکص نکل یدلبافقوت رابدردنوک

 ترضح هرلنا ںوقیج هی هبط خیس وم وبا یدلبا ب صن یی یرعش الا یموموبا
 هرکص نکل رایدتبا تعاطا یجدرلنا یدتا معا هرزوا كءا تعاطا هه
 رلیدتنا نایصع هن هلکلکنوتکم هرلنا ندرلندیا تقلا هلام ترضح

 هدهتسادتنا رد هدنرکذ ره اشم نالوا توف « دنامز ( فرح یعشب )
 نسح یال-ا ی داوا توف یجدم یموسلا ممسعح ن كلام ی هفارس

 هدسا رەق مارح ما یس هج وز كتم اصلا ن هدابع د ددرد (و )ید



۳ 

 رد هرس اکا رخادرجدزوب یدنلوآ لنق د ییتهرکد لوا هرکسو ىدا
 ھن طط نالوا مور ئاللا راد هب واعم یسلاو ماش هد یک زوعط

 یدک هروهظ یسهعفو قیصم هد رو هتط:طو تودنا رفس هش رزوا

 ضرا سو نراق هد هتسوب هنب ورلیدت | ازغهسب ربقابناث نواسعهدهنسوب و
 هلادع جد ندمالسافرطیدوروب بودا مجرکسع كم قرف هدناره

 نیرکسعو لت یراق بوراو وشراق هلبا دربند رح كی ترد مزاح نبا

 مزاح ناو یدلوا عتف» مالسا لها هلا رساو مانع ردقو بودا ناشد رپ

 رسم ه د هنس ېګر نوا ( و) ینوا (و) یداوا رارقرب هدناسارخ تبایت
 هنسارغ یراوص هداردو یدتا ذخا نیرادعمر وارغ هره-.ڈدح یسلاو

 هد هن دمو هک زوب سر تولوا علم اند هزولسءو هاڪڪ یدتک ځد

 رومعم تاغ هرون» دندمو یدلوا روئلوا 2 همشرد كس زوئرد ناتسد ۳

 ماما هسعاقالارادو ناتج لا هللا تارمسخ ترفوو لاوما تکو ناداباو

 لوبخ تک رسا حقی اکاو فارطا مالسا لها بولوا مالسالا ةبقو
 ذخا ن دن هفیلخ بوئود « دنرلکدا لاب عارف لیصحتو متتفم هلبا لاوماو

 كنينخشو لسو هيلع هللالص هللا لوسر نوح هکر ایدشود هتسادوس ماقتنا

 كنهیس رفا ما غهیکخا نب ناو رع بودیادریصاعلا نب ےکح نالوا یدیرط
 ردشعد ىدنكلا نجرا دمع هدصوصخ وب یدیامظع لامهکی درب و نسخ

 *دنتفانتفاخ نکاو * ادسا ماهللالرام * نييلادهج هلا( فل داس *

 * یضمدقنم هنساافالخ * هتدنداننیعللاتوعد * یلتنواكي یتننکل

 هن ام ترضحو * ىلا تيجو مهل اظ ×دابعلا سجخ ناورلاتیطعاو
 یدف نالوا یسهقدص اسو هيلع هللاللص هللا لوسر ید طبع بیس رب

 یدلاق هدنسلا ی دالواو ناورم ك دف هک یدبا کودتا عاسطقا هناو رم

 قوس عضوم یخدرب یدلبق هقدص هنبو عزت زب زعلا دبع نب رع هرکصات
 ثراح یشادنرق كلاو رم یدبا هللالوسر ق دص هک یزورهم نالوا هنیدم
 هندم بودنا قیَصا یالسا لها در ی دتا عاطقا همکطا نيا

 ون و یدلیا ريس هرهدر یرذوبا ځد رب یدتا ذخا ىج هنفارطا

 در ردکود هليا هددعس یراع هکلب وش یدرب و تصخر هب هما

 حابص هلا نیلسم یدیا دم رممللا براشرب هکیدلیق یسالاو هفوک یدیاو
 یک هری ووړ هدا زید هزسراو فک هقلخ یدود بولیف تهكر ترد نیزاغ

 ۸ ( لر



CEE) 
 یدلوا لتق هد هحلب همر ر یبا ن ناال ب ولیجا رف-سۀینمرا هد هس

 هلدا یریقو رایدتیا عضو هنوباترب ما رظرب 5 راربد ی فا عج رداهب

 هرم داوا رغ هد رزوا ناتسربطصاعلا ند یس هد هنس ولو ید ر اردنا اقستسا

 زرکن باو یدلآ یرابغوروج هدم هدسراف ضرازبارک نیوید]آ بودا

 هن درا مالسا رک سع بودا رار درج دز یرتسک هدک دتا حد یسراف

 بودنا من یاب وقلاز ندند الب ناتسک* ی رطسع لو رک رب نا ءرل دش ود

 كەر و بهذ ماجر هل هلبا فیصو رهو فیصو ك هلا فا

 لها یدکح رکسع هکعا 2 ناسارخزبرک نیاویدلوا هرژوا

 یتسحاوویسوطبور دلو کر کس ءو لبر سر رادلزوب بوا والباعماکاةاره
 یسبلاهاو مو یدلوا هل اص م كلذک هلبا سخرس لهاو رلیدخا م لص
 زورکناو كب هرک كب يکيا هنساا یف نیکم ردنوک یمن هل ملط 2 جد

 ر هلا واتا كم ترد سق نب فنحاو ی دلوا ج هن رزوا كب

 قلخ كنيحاو لواو بارفو ناحروجو ناتسراعط لها یدابا لاسراو
 هبت م لاک یدا هاشنافطیرادارمس كنسهلج هکرل,دلوا ايهم هنکنح كفنحا
 تولوق هذ رزوا فنحاو ی داوا م زه! کر تبقاع واوا كنج

 بوبءهلو رفظ نکا یداک همزراوخ هرکص یداوا ےل تهن رزوا ك2 زوترد

 هدتعب بولا هندهردق یمرکب هدنګا كل آ جاقرپ مالسا ی قلهاو یدود ورک

 تواکویدلنا تع: رع ھهق رشح نوای داش كا رادق و رب ر ک نا

 لها ه دق طوب یدلک هنافع ترمّضح هد هنده ه کیک دا امامت ی

 نالوا لکو هدناسارخ كز ر ع ه دنرزواو رم ناسارخ

 هدأ بواک هب هرصب ځد زب کما یدزوب بودا كچ هلرارو نح ف:خا

 ترضح رلبداوا مقم هدنرزوا لابجو ناتسجسو ناسارخ یباونو رارقرب

 كو هد هنیدم بولوا عج هیظح لاوما ندراسو ندراجارخ هدنتقو نام
 ناسالا ن د ارمسک نئارخ نابه کرد 0 حک یدلبا ادیب را هن رخ

 (و) ردکب ترد یزو كنس هرد ره هکر دشلوا نوتلا هردب كيزو

 هکیدتا یرفس ا ردرپ حرمس یتا نب هللادبع ی و رص هددنس ىج ر کس
 لها یا هدتاوررپ یدئلوا لتق د ی د هد واسالا هورغاکا

 نعابنا بوروتاب هدنزهلخ هک یا راکر کود یک ردنا لق ور
 رب یه ۱۰ کد لوا بودا رارذ ا و یدنکر دعا لق



(OA) 

 هد هنس ید رد (و ) یدلبا لاسرا باوج وید مر د نالسر یدنا
 كس یا هلا ن اجرا لها یرعشالا یسوم واو ص اعلا ییا ن ناعع

 ,هردكيهرک كم لا درجاراد لهاو هنرزوا كیزو یداو كهرک

 حرس یا نب هلن اد-ع یسلاو رص هدهنسو و رایدلوا لص هنن رزوا

 ی الم هر افک هد هلطیس هدتشرق ناورمق توکحرکسع هن رزوا برف

 رج رح یدیارفاک یرادقم كد زویکیا تولوا مچ رج یرله اشداب یدلوا

 یدا هل د اه هو عظعرب ی دلوا روصم مالسا لها ب واوا لتق

 ی د شود نوا كب حوا ندلا ه-سراف ےھس تح یدالا نعیاع قوح

 هکر دشا مو" رک رزوا مر ه)تعد ردن و ره ندر ز ن لاد .ع

 ها دبع مالسارکےسع یدیاربجرج ی رل- طاب بولوا رف اک كی یمرکیزوب
 قا رل د شود هفوخ ندنترک كعشد بودا تفلاحم هحرسیا ن

 هکم دروک تقو لوا یدتا هطاحا یزب تولک ند دنا مدآكي رک

 هدنناو یدروطهدنرزوا بهشا نوذر ر قازوا یل یخ هدند را كنب رک عرج رج

 یدزررپ دنل هکآوک ینا هلرلهزادلو ندن دان سواط هک یه اراو هب راج یکا

 ولتازارپ مدلب وسلاوحا بولک هنا كحرس یا نا نالوا رع رادرمسی

 تب اث هدنوب زس هکم دب ده رانا نوع" ولت !زولوا ندنراحا نن یدنروتک

 هلربخر نیر ج رجمدلاصتآ هن رزوالرمج رج ی وددا هظفاصیماهة بول وا

 یدج اق بویط نفیدلوا ناع مدصق هدمغب دشلعب یدروط بوئاصرولک
 مدسک شاب توروا هلعک رک ص ی دلقس ندنتآ مدشا نعط توش راندندرا

 ندر بوروک یا م السا لها م دروتک رکن بوکید هنجوا كرا مو

 ناو ند هرصب یسوم وا هد هنس یک (و) قدزو و كدلبا هل همس د

 یسهدازیاط كناعع تبالو يکيالوا توتلوالزع ندسراف د الب صاءلایا

 ه دشا ترد مرکب زونه هک یدنلوا هیجوت هزر رک نب يعاع نب هللادبع

 هل را هرصاحمو رلکنج یظع بودیا ارغ هنرزوا رسا سد یدیاناوجرپ

 نا تولوا دیهش یا رمعم ن هللاد ع ند هياڪڪ رافص یدلآ هلثیوروب

 یرانا هد نالبسناق ندنسوبق هعلق هسرولوب رفظ رکا هکیدعا نیم زیرک
 هکرلب د داکا یدقا هلب وا ناق هنن یدلبا فارسا ه دلتق الذ ىلع ءانب هرق
 رلبدنقا بوكو د وص هننرزوا كناق یدتا رها هرکص كدموف مدآ قج هرق

 دب ( و) یدناوا 2 جد ناهفصا هد هنس ول ( و)ی دتا لاک نيعو



) ۲۱۸ ( 

 «ززوا یر۶ ترس هنس قتلا بودا انا یرالماع هلج هرزوا یصو كرم

 ردهدنرک ذتاحوتفو عباقونالوا ید ده( فرحیع>وا) یدتا تک ره

 یرلعا د-هع ضقت یرلها رد. رات ترد ی OEE ادتآ

 لها هد هنس ا ل ى رارزوارلثا یرعشالا یس وموبا هلا
 یدتارفس هنن رزوا را صاعلا ن ورعب ودیا دهع ضقت هبردنکسا

 قارع صاقوییا ن دعس هد هتسو و یدلارتسارادقر بورق ن رادقهر

 طیعم ینا نیا ه-بفع نی دیلو یش ادنرف مال كن اعع هن رب و لرع ندنشاب

 یدردیارجخ برش بواوا ن درلناکهمالسا یتوک مح هک یدناوا بص

 یدو یدشوا لرع بععردویدیشلواهنن رب كل هرهغه هد هنسوب ځد دهس

 هنس وب یدنلب وس زوس رادقمرب هنفرط ن اعع نوجا یو دعا بصن

 یدراو بودبا ل اسرا هلبا م دا ك یکبا لوا ی هعیر نب ن اا دیلو

 ياا هدهنتس یجچوا (و ) یدلبا 2 یی هعدر ندنضرا ناهیرذآ

 بصن حرس ییا نب هللادبع هنر بواوا لوزع« صاعاا نو رعرصم
 لاسرا هلبارکسع ر ادعهر ص اعلا یا ن ناعع هد هنس ول و یدناوا

 هد هنس جواو جن الص یروباش هثیدم ه دس راف ملقا یدراو بوئلوا

 یدراو بو هب یک هب وام ماش بانو یدلوا لص هنرزوا كبه و

 بوذآر بسا قوج یدلبا خار کم نددیدش لانقو هرفصا یسیربق
 ندرصمیدح سس یا نب هللادبءیدسک هجرخ نوتلا كی ید هدهنس

 هب واده هدف سا ۵ یدنو دور مک هن ید شع ات ؟ رح هننرزواس

 نام »ت مارح ما یبوز كناو تماصاانب هدابع ندراصفا ی

 توفا دش بوشود ندرطاق یودش مار > ما تولوا هل هرراصت الا

 هن هرو نه بوریو ربخ ن درکسعوب سو هءاع هللا لص E یداوا
 (و)ی دنلوا نفد هدسسد ربو سد یدیشعا امد ه دنا ق وهل هلرلنا

 بوزان بوتکم هنفرط رع نوعا كعارفس ۵ سا رب3 هب ام دوم

 هل مالعا نکیدلنب هنوک هنو ننل اوحا كنابرد اکا رع هدک دنیا ناذتسا
 اخر ریفص قلخرپ هک م دروک هکیدز اب هرو اهم ی در دنوکر یخ ولد

 كناردوق روق یرالءءهسرادلقزکاورقابیرلبلق هسرولوادکاررک ارز هریک
 تاج رکارطاب هسر دیا لیم هقرطرب رکا رتراراهانکب ولسک |رالقع دنا

 هالا كلا ن هاو هدو دوفوا ی و: 5 گز دیک یک مرد هسرولو



CRN) 
 ن وزوا هل بولوا مدآ ولب وب هتروآ (یتفص) ردراشعا ل برمض وند
 نوالا راو هیعلاریثکه رشللا ققر ولزو لزوڪڪ ی ديا هصق هلو

 بواوا قازوا یس ارا ك رازوموا یدبا سی دارکلا معو والق قوجو
 یعوزوب كچ ه دنرلفاکب ید راغاب هلا نوتلا ن راشبدو ربدرارصنلاقص
 لشت اکا یراند ن دنغیدلوا قوج یلاعصو لق كشاب ی داراو
 رر د جد هعض كکراو ر دیعسا كم داوللا-فص نوزوارب لث یدررد

 ییصوصخ تفالخر ۶ گانفو رد هدنرگذ یف الخ ادتا ( فرح یھ .)

 نوک جوا ندفد یرگر کت یروتش هدننس ك هن ِک قلا

 رلب ,دلوا ےہ لسو ەن نجرلادبع ندنرلحما یسهل-ج بولکهرر هرکص

 ناف ترمضح ی د لوا س راب دیدزب یار نسر ر دیا مکح هنر هو
 ندئس هلا یذ جوا یرکب هدنروضح ب اکا لولب ر ا

 یس هرغ ی رګ ترد یر Kı e دت اور ضع ىٺ و ڪنيا لاق هکر رب

 رازاب هدنرورم هصک یا ن دنلوا كمرحوراطعب نوک یسترباهعج نالوا

 هباع هللا یلص هللالوسرورلب داتعیب خد قلخ بودیا تعیبنوک یسنرپا
 قلخ هدنجا نوک حوا لوا هک ردی ورمرلب درونک اک |ییاخو یتسادركاسو

 ند هیاون و یدراردیا هرواشعبواوا عج هک ها كفوعن نجرادبع

 ھوا یلع ید رار دبا جرت یب یلع راصنا ورلیش اه ین اھ رالوا
 یشادنرف دوش كاع هد اشاو یدړد لدا وۀع ب بور و نيد هرلنا

 بودا تباعر نہناج ش رف رکا هت اجرلادبع ح رس یا نب هللادبع

 یا هللا دبع رسان راغ یدد هللا ت تع هن اع كسرتسا ندا اكنىر هک

 ندئیفر طس د د یدیدل دلاق یفسكج هدی نصت ونوس قسافیغوا قساف

 يلع كبابا ( هب ىلع ترضح نجرادبع لاح رد یدلوا هعفن رهتاوصا

 یدید(تعطتسااعف ) لیعهدکد د( ر عورکب ییاهرمسو هلوسر خسو هللاب 2

 بودیارارکنهرک جواهر ره هل وب ید د معن نامید تبا ضرعهنآ اوع ہرکص

 نورج اهم بودیاتعی هناغع هدیګج واو یدریو ی اوج یکاوایربره
 هراج لا دع هکسدعد ردب و مع ندلناو ویارلب دنا تعب ید راصداو

 مه انک خب هکن ٫ دد مدد رکن دشا لر ی ىلع بودنا تاک دهن

 لصاطاو م دید جا هلا باتک ىلع كيا بودا ادتآ ن دیاع نراو

 قن وع ی نجراادب ۶ هنس و اخر هزوا لاونمو نام ترضح

 هنس ل واو یدتآمخیسودنک هن سره كد ولف الخرخاه دعا یدایا ج ریما



TIA 

 رگب وبا رگ یدالواو یداوا کانام هدنسارغو کا هللا دع یدیا ندرا

 یعارنا فلخ ن( نجی زاد بطرد رانو باتک) رد هلک مان هللادبع
 ردرلنوب ( اض5 ) ىدا هدنرزوالالاتب هک ۀ ران ( دیز) تباثن (دیز)
 ثرالا ن جرش ( هیهموبا) یدبا یضاق هد هنیدم هکر قلا بجا نب ( دیز)

 هتفو حاصح ےرشوب هکر بد ۳ دبا یسضاق هف وک ی دنکلا

 لطف هنس جوا قجثا« دندموب بولوا یضاق هنس شب شع هجئراو
 هدق دل وایاو ج اج یدلبا عانتما ندمکح هدنس هتفربژ نا ردراو
 شش نکا ه دنشاب یرکیزو تودنا افعا جد لوا افعتسا ندجاعح

 ی بعک ) رد یسط اق رص ٥ص اعلا یا نن سد یدلوا ت وف هدزوعط

 نب ورع) ردرلنوب (!رها) ی دلوا یسض اق رصم هرکصندسق(راسب
 ینا نی دعس ن هللا دبع ) هرکص ی دیا کيمصم (یمسلاصاساا
 قارع ( صاقو یا ی دعس) يکب ماش (هب وعم) یدلوا یررماعاا حرس

 ندنسا ما لرع جد (هبعش ن هربقم) یرع شالا ( یسوموبا) رلبدنا یکم

 رد هن رزوا فرح زکس هدنرکد یلاوحا نافع ن ناّةع (هلکیع> وا) یدا
 رد هدن رک ذ یلاوحا ضحب لد هتقو تف الخو یسذ ( فرح یکاوا)

 فاش دبع ن سدبع ن هما ن صاعلا یا ن نافع نب ( نامع)
 ریس و هيلع هللا یلص هللا لوسر ند هعبرا ءافاخ هرکص ندیلع ترضح

 نس هع رکی کیا كاسو هلع هللا یلص هللا لوسرو رد رلنو ن الوا برقا
 ه دفناط یسهنس یکتا تالیف ماع راد ن رونلاوذ نوعا کودتا جوزت

 نس" دبع ن بح ن, هير نزپرک تاب یورا یس ه دلاو یدلکهیایند
 لا بلطاا دبع تذب ىکا ما اض یس انا یورا بولوا ف ابنم دبع
 یدلوا توف: دلا بوراو هم اش هللا تراج ن اةع ر در لک همالسا

 كن اع ترضح ردشلوا ل وتقم هداصرع هلبا هرغلا نب هک اف هکر د ییک

 یدیا برا یعسا ب ولوا یس هرمشمهرب ماو بالو یر دارب رب مان هما

 هہباع هللا یلص هللا لوسر بولواو رع وباو هللادبعوبا یسه-ینک كن اع
 یدزووایس تقولوا ردشلک همالسا مدعم ند نرکه قراراد ید لسو

 هنس ید قرفا قلا قرف « دم السا بولواهنس جوازووا ه دلوف ضعب
 شرقو ردند رانالق زاسع هب هلبق یکیا و تره هعفد کیا یدلوا ربع
 1 ن مع شرف بح نجرلاو كيحا )هدنرتب یح بولعلا بوک هدسنجا



) tio رز 

 نوجارلنا نح راد ع مادنرقهدقدناوا ذخا نوا نوا صاص یدتا

 لاوس هنجرلادبع ی دید مدتا هلکعد ردراو یرلتک راشم هدلتف ی رع رد

 رع نود صاعلا ن ورع هرکص یدعا راکنا شزوس ځد لوا هدو دئلوا

 تودیا كاریکفرط وید ردقح ه.اوا هنلوا لتف لیغوا ید نوکو ب هوا لغ

 كن هب واعم هللادسعو یدلدا تغارف ندصاصق ید یراترضح ناعع

 یس هدلاو ( طسوالانجرادبع ) یدنلوا لق هدنیفص هرکص بوراو هاب

 ردهیراج یس هدلاویخد كلوب ( رعصالا نجرادبع) رد ههل بواوا هیراج
 بولوا ربح یل كنب رب و همش وبا یسهینک كن رب كنجرلا دبع جواوب و
 یوعهسیا لرمحیدلاق یبععیداواتوف بوروا دحنرع یردپ ههم وا

 نا یو ی دااق مدآ رب ند رلناو رای دری ا یس هج نکل یدااّق

 یدلرمق یر رب بوشود هءفدر هکر دان د رګ نوعلنا اکاردارکذ هدو

 رع هکر ید نیک و یدلسد رب کا هل فعل و اربح قا رگ لوا هت هردصو

 رد ددع ترد ( رزق) رار د رمعوبا هود: ڪڪ بواوا لغوا كرو م

 باب انا ك-:جرلا دبعو هللادبع هک اهنع هلأ ىطر نینمولا ما (هصقح)

 مس ی مهارا یتا یدیا یس هعيش كرکا دز (هیقر)) ردیشادنرق رقرب

 (هظاذ) یدلاق یقع یدلوا تو هددحاکت یا بود جوز هللا د.ع نا

 ىلغوا ىس هچوع بولوا هربا ن ماه ن ثرا طا تش ےک طاما یسانا

 بولوا یدلو مان هللاد.ع ن دنا ردذعراو هراطلنا ن دز نا نج رلادع

 یا دنردرقویدراو هی هقارس هللاد.ءن هللاد.ء تولوا ههکفیسهدلاو

 ه اضفو ب اتکو یلاوم (فرح ىج رک ) رد ڈعا تاور ند هصقح

 ی دلوا دیهش ینوکر د ے6۶ (یلاوم) ر د ه دنرک ذ یس | ماو

 یدلنالاح را هنع هدخامز ناععهرکصیدینمر و رادر اکا رع (رادل اتام)

 « دتفالخ قیدص ینارع یدیا دیزوبا یسهبنک بولوا یسح ( مسار)

 ترضح ( نه ) یدلنا دازا هرکص بودنا اشا هدنخ ران کیا نوا
 نوا یا ارغ ید یتا یدوروق یع-عالا یدعو روق یرر, رکبوا

 هيما یا ن هل اضف ن ( كرام )ردو ن دا تاور ود ی دو روق

 ثیدح قوچ ندکر ابموب یدیا یباکم رع ترضح هسما وبا یدج
 توف هد نخ رات شب شعلا زو یدبا هللا دبع یعسآ ر د_ڈعلوا تیاور

 لها EA هلا دعوا یسهبنک رع ن هلی دع لوم ) عفا ) یدلوا



CGE 

 یدردتاک را یزوهط بواوا یدالوا چ ءا نوا رد هدن رکدیدالوا

 وا یس هن ڪ ورع لب ( هلفا دع )ردرلا و یر الغوا یږا رق ٤.د

 نواو ی داک هم السا هللا یرد هدهک ه دل اح یرفص بولو! نج را

 ردنش و هد دهاشم نالوا هرکصنددحاو رد هلج بودا ترڪ ه دتشاب

 هرفس لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هلغلوا « دنشاب ترد نوا یئوک دحا

  ۳ا يلع یسارغ ادتا بولو ه دقدنح ی در و ندا هتس

 رد شل واو  eیدرون>اق كب ندراتعد و تموادم هتنس بواوا هک

 ینا نامه هسلبا باعا یی و دنک یشرب ندنلاوما یدردیا حح هفلخو

 قاءعا نامه تره اضم هن داعو تعاط یاودر و ید ردا قدصت

 ههانب رع راد ادلا بودا هلیح اکس لر هلو ک هک رلیدید اکا یدردنا

 كب رع نا هکر د عفان ید روی وید مرتادلا ید ن زردادلا هللا لات

 لد هننامز ناور نبهللاد,ع یدلوا تو هک دعادازا لوق هداز جدا

 بولوا توف هد هکع نکبا ه دنشاب ترد ناسکس هدحوا شفت بولوا رمعم
 كحاعح ردراو یهع یدالوا نفد هدعطوم مان 2 هد رُف هکم حالا ىلع

 ادعا مع هللا یرلع | ت دداع هنلاظ« ضع بولوا ضراعم هدنشیا صعب

 زوبتلا كی یکیا یناب ور نالوا ہد تک هللا دنع لاو زردا تباور وید

 نجرادبع )ردد هلدابع هدنن اب تیدح هاو اهقق تولوا ثردح زوتوا

 رد یعح | نوءظمتذب بذ ز یراهدلاو بواوا یتقش كهللادمع ( ریکالا

 دز ) ردسمع | طض تدح نکل توشیريا ةو هلع هللا لص هللا لودر

 رلّصعد ردند هبطاذ هکرد بلاط ییا ن لع تش مواک ما یس هدلاو( رک الا

 هللاد,ع ن رازاغ بولوا تو هدنعاسر هلبا موژاکما یسهدلاو دیزوب هکر د
 نب مصاع تذب هلیج موناک ما یسهدلاو (ےصاع) ردقوب یقع یدلیف رع نبا
 هل.ج لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ۰ رکصبواوا هصاصامدقم یکتا رد تبات

 یقع بواوا توف هدشع بولوا هسیک ربخو لضاف مصاعو ردشابا مست
 ضایع ) ردنم روفغط یز رعلادبع ن رع مصاع ما یرف كلوب رد شاق (

 تش هکلم یرلهدلاو (هللادیمعو رفصالا دیز) رد دز تث هکناع یسهدلاو

 لت رع یردب بولوا شطبلا دندش هللا دسعو یدا هبعارطا لوزح

 ن دنسلاها هرمح هک ی هنیفحو ین ارم ره توکح نیل نوک یل دوا

 لت ن زو كجوکرب كن واول وبا نالوا رع لتاقو یدنا م دآ ینارصن رب



CAD) 

 ماع ھار یدلبا تباصا رادعمر نداد هناععیدعا دار ,وادوا نکل

 یرابدا یب بوشالوط هدروشراح هلیس « رد رع ترضحو قدلاط هاند

 اد ندنشاب زوک هدنرزوآ یغاک یاو یدردا بید د توکو د هلب اهرد

 هللا لوسر هکر دیفاک و هدناب ( لضذ ) یدیاراو طخ هایس یا شالوا
 توروس ود یدرولوا رع هساوا رم هرکصادش رکا سود لع هللا یی ص

 دنا د هرکصادش در و هلا زارا هلا رع فالس ن برا هعقدرب 0

 هنرزوا یاقو یناسالرع ی-یلاعت هلا خدر وكدا ادتقا هرع هللا رکیونا

 كني رل طح اسو هيلع هلا لص هللا لوسرو ردٌشهروب ود یدلبا چ

 ةع كع ینوک قو اک مروناصی کردید دوعسم نا ی دایر رو

 لها هل جو هغ زوکرب كنوزارت یلع كنارک او یدنک هلس هلکنا ی راشعا

 هطخ رع یتوک هعجر هکر دعا تاور ثراطا ن ورع دزج زا رد رشک

 یذلبا ادنو د (لیحاب راسا ) ههف د کیا بوضارب یە طخ نا ^ یدروقوا

 هلاراقک مالعا لها ه دشد عاطرب م دروک هکندد هدنراقدروص سس

 نوعکنا رردا موڪ ند دراو ندنکوآ كمالسا لها راقک بوروط هک

 رلبدوق رات هز وک لوا سد را هنغص هغاط مالسا لها دکم درغاح ويد لا

 نالف نوعا نوک لوا هک, لک مخ ندنفرط هب راس هرکصذدنوک یکا رپ

 ود ) لمحا وراس 3 ك ترمهح نکردا كنح هلا رافک ینوک هعج

 دوخانو دنواهد هکر دییک قدزوب ند توشالوا هعاطو لدتا نسادص

 لوا نسا دص ا ترضح 4 راس یداراو هراغمرب هدنگاط دنوامد

 لها هدکدتا ح۶ یرصمصاملان ورع جدر ( و ) یدتشا"ند هرافم

 ارزردح ات ی سا هیراح رکب لزوکرب هلو ۵ بس ره هک رابد د هو گرصع

 هر ترصضح قو ورگ سد رولوا تارخ تکلم بویساط لت هس لتا رکا

 یرلیش نالوا مدعم ندودکا مالسا لها هکندردنوک باوج زر یدزاب

 هها مسي ) یدشازا وب هدناهکبدتا لاسرا ځد هقاطب رب و ردا بج
 تنک ناف دعب ام باطن رع هللادبع نم صم ل ىا ےح رلانجرلا

 ہللا مسا یلع رج اف هللا ماب یرجت تنک ناو كيلاان ةحاحالف كفنبیرجت (

 نوا هنسلوا رلبدنآ هرزوا یرها بوراو یدروب هیت هرزواقعا هل ینآو
 فرح یجمد) یداهداب زععارذیلاندر هنس یکلواهک یداکو ع عارذ قلا (

)۰( 01 



CN 
 ELS لاو هل هرکصذ دن 1 دن رکدتا ماریا رارگ یدید م هناک وب

Eبود رد مرزو دیلطو دءسو فوع ناو ىلعو ناعع رلنا  

 یط مو یدلیق هلاوح هتروشم ه دننسب كراتوب هکلب یدعا نیسیعت یتبرپ

 تودنا لاسرا هنف رط هشداع نرصح یهللادع لبغوا « دئدلوا دتشم

 نوعا قوا نفد هدنراوح كاسو هيلع هللایص هللا لوسر خد رودنک
 نکل مدراقاص نوما مدنکن لح لوا هذباع ترضح یدلبا ناذیتسا
 كن هشیاع بواک هللادبع یدید نوسناوا نفد م دلبا یحرت هعدنک یرلنا

 یدروی وید یدی-غوب ملص رب مهم ندنوب هلدخا هدکد لب وس یتنذا
 هلل وب یدیا هدنرعح كهللادبسع یشاب رای « دقدراو هراضتحا تا اح

 حور ملس (موصا واهلکیالص ییصا لس ینا رم یسفل مولط) رلیدروم

 یدلیق یورلا نات نی ببهص ییزاغ بوراقیح نرلق رش تیم هدکدخا
 كن رلترضح رکا قیدص یرلشاب ا نفد « دس هشیاع ترضحو

 تون هرات هلاق نوک چ وا ند دایذ هکر بد یھک ر دشلک هند رط یزوهوا

 نفد یسنراو حور لست یس هصک ر ازاپ نالوا یس هرغیمرحم ترد یجرکب
 بهصو فوعن نجرادبعو ىلعو ناك هنن رش ريق ردرل-ثعاوا

 شعلا نالوا روه شم بوناوا فالتخا « دننسو ردراشغا ورع نب ههادبعو
 ا هفلوا شب یللاو ر شعلاو قلا و فلا ر دعلوا هنس ج وا

 ضبو دهک یب و یآ یلاو هنس نوا ییقالخ تدم رد رب ٌتلوا بهاد

 یرلترمطح رع هکر د ورح ندهداتف هدناب (یعرو )ردنوک جوانوا هدتاور

 یسیک كراع تولوا یساع زوفطنوا هک یدرک هبح فوصرپ هدنتفالخ ماا
 ولد مدروک اغ ترد« دنکه لموک كن رلترضح رع سناو یدبا ندناتفس

 رایدقجوشراقاکا یلخ رکسع هدک د لک هماشرع هکر د قراط ردشعا تباور

 ن رلفخ ندلراقانا كرام یدیاراو رازارب كد هنطسو هدرب هماعرب هدنرزوا

 نرلتسم بوئوط نرالوب كس هود یدرروب هدنجما وص یدیا رثمراعرچ
 یرکسع ماش یدعشهتشیا نینمّولا ربماا هکرابدید یدیشلا هنتلا یغوتلوق

 هک نموقربزب هرلنارع زس هدلاحوب هیازسزرولکهزکاابتتسایراشت رطب مورو
 تزع هبا یش یرمسغ ندنا زب ر دشغآ زارعا هللا مالسا یزب یلاعت هللا

 یایندوا هن هکیدیا هدلاحر رکب وا هکر د سعد هيوم یدروس وید ز زرعساا

 یدتآ دا رم اد اة فا ج یدنانا دار یا اند هو ی دتا دا رح

 ا وو نین wu ww www ن تت ی و ۲



AAD) 

 هداد نورد کا لتق ب وید لکد هدمعح مت قحا یدل وا ماع نتلادع

 یس هنسچوا نواو یدلرهز بوباب رش>رب یلش اب يکيا براوویدلیا راما
 دن زا حاص رعترض> نوک هماش رامج هلق هتفهرپ دنرخایسهدعایذ

 لواویدیّته فک د“ ںوٹد راق هعلخ هسب اءولعوا وا یدر هتک کرب وعیح

 ندنر قلا یرعترضح بوبا رهکتقولوا نامهیدیاهدنحا كنس و رخ

 رع ترضح سدردرلْشاوا ندهرابوب هک, دباهدنتلایراکبوک یربكتهرابیدروآ

 یدروب ود ی دتا لد ب كموق یک وکوش بودا هعص ه دق دلر وا

 ید مدآ یدی هدنګا لدعح» هګرک هلا نوعلم رلیدتا موش هن رزواو

 كنا فوع نا نجرلادیسع هرکعص ی دلهراب یمدا رفاو رب بودیا دیه-ش

 هدک دروک یتغیدلتوط كيوك نوعاملوایدنوطهلبوا بوت آ طاسبرب هنرزوا
 نوکر رایدتابا هت را هناح داوس یرع ترضحو یدایا لتق جد ندنک

 میلسست شوک یسنربا هعج هرکص نوک ج وا کرد یقک هرکصند هکک ربو
 مالسا یلت مب هکنوبلوا دج ه-هللا لوا هد دلرواو یدروب ح ور

 لس هن را هنا داع س یدروب ود یدلیت هدنلا كندسیکرب ردا نساوعد

 كاد ند نس یاو «رانا رعرایدلک راصتاو نب رحاهم هدق دنلوا
 هلل دا )رغ سد رابدید هللاذاعم یس هلج یدرو ود یدلوا یغدنفرط

 بمک ه دعب یدرویب وید ( مالسالا یعد لجر دی ییعیینم لعجت مم یذلا
 اهدعا اما بک یندعاوو*یدروی اشنایرعشوب بوقاب هن زوی كرابخالا

 نکلو * تل ینا توم اراذح ییامو * بعک هلاق ام لوقلا نا كشالو *

 نیثمولارمما باک ا بھا مدقهنوک جواند هعقو وار ز# بنذ هع بذل اراذح

 تیاوزید هنوکو بو یدیاشعدمدلو هلب وب هدناروتیدلاق نوک جواندکر ع

 نمرک درب نسمدتشابولک تسارهم الغ لوار ع ترضح نوکر, هکر دشعا وا

 یدید یب مالغ وا یدید شردوک و ا مش رپ نهرکد لوا هک نسشء ردلشا

 مسرولاق عاصرکآ نوعلم لوا یدید با نی رب یخداکب یدعا رعترضح
 یورو بولاو یددنوساوا ناتساد هد رغو قرش هک مهیا نمرک دراکس

 هدک دید یدناغب اکب نالغوا بول و ییهصقوب یرانرضح رع یدریو -

 یدروبس ود زلوا صاصق مدعم ندلتف راد د هکیدلک نا دنفح نوکناب

 یفالخ هرکصتدزکو دنک مارک باعا لاح همهب یدلوا نالوا ه دب و

 ید هرکصندکدلوا مدنلکو نکا عاص ینا قو رابدید روس نیبعل هنیرپ



(۳۰) 
 شاب وس یسبریغ ندسنس یز وس وب یدبلون هدیبع اباد اکارع ترشح
 داربایند لٹر هرکصید.دزردارارف هتردقهن ندنردق كمال لبیدیلوا

 قازجواو قللو هدخالویرمغر بولوا بااغالغو طف هدتالورپ هکدتا
 رووا تبعر هتالو نالوا قلرجوا بویلراو هر نالوا قاطقةدتیلا هسلوا

 هکیدخا تیاور فی رش ثیدحرب هرانا بولک فوع نب نجرا دبع هرکص
 دنسوکربرکاو هیل راو اکا هسادشا ینیدل وا نوعاط هدرب رب رکآ یسانعع
 ف رش ثیدح لوا رع سپ هیج هسلوا ثداح نوعاظ نکیا هدر, لوا
 یدراو هرکصندقدش واص نوعاطبولوا رورسم ندنه؛ دلو اقف اوم هنآر

 ارم كنیعفاب یدلبا یسقتو عب زوت « دن یر هثرو نی رلتاربم نی راایمو
 یهللا لوسرد عمر ع ترض> هدنسهتسیدب نواورد روک ذم هجو هدننانطحا

 یلبا حوزت نارها ةمطاف تنب مواکما هدهروب نه هنسهنبو یدلبا تراز
 ترمضح رد هانا یرلتبعن ورس ضعبو تداهش (فرح ىلا (

 یججوا نوا ىدا هرزوا تمزالم هفږرش مج هنسرهب هدنتفالخ تدمرع

 بوعیح ھهق رش چ هرزوا Tt هقول أم تداع هن هدق دلو لخاد هررعم فنس

 ندانم رلیدتیح هج هل هلجاب یخدرلنا یدربو نذا ید هنارهاط جاو زا

 بودا حرط هنبرزوا كلا نسادرو یدرکوح نسهود هدعطتا هدک دلنود

 برات هکندد بو ردلا هننز وب كوك قلا یکا هدعب یاتا هرزوا یسهرا

 عیضترب ن دنب یدعا ی دلوا مشنم عیعرو فیعض ع وقو یدویب مشا

 دسان بولک هی هتدم هدسعب هلا ضبق یجور نرسل وا رداص طب رفنو
 ترضحو یدلوا دیهش مدعم ندزامعمح یا هخایذو یدوق وا هبطخ

 هذ وک هرکصرک ات ید رو ندا هل وحد هر هن له هرفاک شعربا هعولبرب رع

 یدلبا ناذیتصا ن وا مالغرب مان هول ءول وبا زورف هبعش ن هرمفع یسالاو

 میانص یروتوا ندنا هرغ» یدیا یسوحم هکر د یو یت اصن نالغوا
 عاقتا هلکنا مالسا لها ردرکل ود ردشاقن ردیح صد رد راو یسهدب دع

 یتاهرغم یدرو ندارع هلکم هت-هانذ ابد نوسلوا نکاس هددندم زا ردبآ

 یدلبا نییع هرزوا كهرب و مهرد ترد نوکر ه اکا رع هدکدتا لاسرا

 یدلیا تیاکش هرع ترضح یدلک بون وسقف وچ یکرو ردقل وا مالغ
 ریدر و ناص ن راتعنص مالغ هدود روص ود رد كل هسک و راک کارع

 . واخ هلج تولک E مالغید روڊ ود رداکد قوح كحارخ یدعا



CT) 
 رارکلا لطبلا رمالا هدصج هد ر رک و یراصت الارض ح ن دیسا

 یدلوا توف هدنکش ود یمو زخملا نولس وبا ديل ولا نب دلاخ هللا فیس

 ندا قس یر كو هدنفر < ںاتکو ردشمک- یر کذ هدنفرح ل رو ارا

 ننامعت نالوارکسعرس هدنکتجدلوانو یدلواتوف یمرضا نب ءالع

 هدنوک لواو ید روت وکل وا ییهنب نم ءاول ینوکهکم ج ا ا نره

 بول وا ناوسلج رادما هصلط رلبدا وا دیهش ید باب وخ ن هعلط

 هم السا هد هنس 5 وفط ید ر ولی اص رار ه ولنا کب هدن وقو هدتع اهم

 ب وشد ربا تیادههنهدعب یدلبا توب یاوعدو یدلوادترمهرکصنواک

 هدن ول لوا یدلنا ي قس یر کڏ ردنل وا نامل سد لز وکو رفغتسهو بنات

 بواواندرلناولم رادمات هکدلوا دیهش یدیدب لا برک یدعمن ورع

 دوسا هرکص بواوا نالسم هدنتقو رخا كلسو هيلع هللا یلص هللا ل وسر
 بولوا بنات هدقدنلوا لتق دوسا هرکص یدلوا دن رم بول و هیاذک *یسنع
 یراصنالا نامت ن هداتف هدنس هنس چ وا یرکنو ردشل وا نالسم لر وک

 بول وا ندرد تانصا راک یدل وا توف هدنش ا شب شا هد ه دم

 زادمان رد نالوا وبا هن یا یوبن ر رھ بوةیچ یز وک یتوک دحا
 بوایق ن زاغ رع ترضح رد کو ر هددهاشم هلج بولوا ند راشکناک

 هد هنس یی نکس ن وا ( ردیس هج ها اه هاو ردشعا هنرف

 فارطا رع سیرابدتا هیس هدام رلا ةنس اکا بواوا طخ هدنفارطاو زاح

 4 اداز هلحار ك تردندماش هدع ولا هلجزایدنسلادادمآ ندرارهش

 تق و یدادتشا ك ط# و یدنلل وب هنن دم بودا ےھت ی ا رع یدلک

 كسابع ترضح قلخ ىدغا ر وعلو یدایا اقستسا هللا سابع ترضح

 هد هنس و هنع هللا ی ر ید را ردیا تشد هنکنا اکربت بوشوا هت رز وا

 یدارق مدآ ك شا یرکب هدارب بول وا دته ساوع نوعاط هدم اش

 هدع وبا ریدلوا توف باص رابکو یدل وا لثه كلا جد هد هسصیو

 ترضح تقو یکو دتا ر وھط نوعاط هکر دو رح یک ی رلب ربغو ذاعهو

 ندنروهظ 2ِ هدماش یدیا شی ند هنده نوا كمك هماشرع

 كاتود یک و و قل راو ی ک ردا فالتخا نولسم هدراخدل وا راد رب

 یدنود بودنا جج رع ترضح تشاع یدنوط نف رط

 یدیدزس ردا ی رارف ندسپالاردق هدیبع وبا هدک دباتع زع هکعودو



۲۰۸ ( 
 نایفس وباو ردکج هلک هللا هرب "هرمشع راس هدیغاشا یس هجرت یدلوا

 فر> یدلوا توف هددندم هدنرات شب نوا بلطاادمعن ثراخانا

 هدلا ن وا هدتاور صعبو هدشب نوا هن یدیشعا قس یرکد هدماعا

 یدلوا توف هدناروح ضرا هدماش هدابع ن دعس سف وبا جرا دیس

 یدتا حور میلست تعاس لوا نامهو ید هشبا هنا كتفنرب بوروطوا
 یدلبا لتق نج یا کرد ییک سیرابدلوب شلوا لشب نسی رد كنس

 یردش وب نسنسجنا یب وقرب ندهندم یت وک یتوم كلا هکرونل وا تیاورو
 * ه دا وو طرح نو8! هانیه رف# هدابعن دعسحرزرطنا دیسانلتف نګ × رای دتشا

 هدابع ن ذعس وب و ردکعد ادعا لتف هلا ق واز ی هدابع ن دعس ل

 ندنتوف كلسو هيلع هللا للص هللا لوسر یدبا ندیادک |ءابجت یرلت یضح

 راثلوا مزاعهرزوا كعا تعب هودنک بواوا عج هنناب كنا راصنا هرکص

 ةرشعالا زاوا تفالخ هک درا ر ولی ارز یدلوا مات شیا وب نکل ىدا

 سالا اذه لآربال) لسو هیلع هلا یلص هلا لوسر هک ندبیس لوا رولوا هدیبن
 هکر د روک ذم هد هوفص رد شم ر وی وید (نانثا سالا یب ام شد رقیف

 ندردب راسو هلیهبا مدآ شخ هد هبقع بواوا یسورپ كنابقن هدابع نیدعس
 تولوا عودلم نک ر ول رضاح د هرد بوئلو هددهاشم هلج یربغ

 ها لوسر هدنارهاط جاوزا توی یسهنفج باد ر فولوا یتعسویدماقیج
 دع دیس رد رانویدالوایدردبا نارود هلد هلا لسو هلح هللاص

 هدتیلهاجمانا دعسو سودنع هعاما ززعلادبع سقف نجرادبع

 جواو برعیدراتا قوالزوک ب ولی تالگ زوب لز وکو یدرزا ین عطح
 . یدلواتوفیخد ینزام ناو رغ ن هتع( ور رار د لم اک همدانالوا عجزه

 بواوا شکن اک ر ادمان یدیشم رک هنشاب یدب یللا بولوا ند رد باجا

 هرزوایییدنلوا E هدالا یراصتالالیج نذا هم ردوب ندا ان ییهرصت

 یان دنر( و)هنسح نب ليج رش( و)یدلوا توف ندنوعاط نکیا تکیهدروغ
 قباس(و) ردشعا قبس یرکذ هلا باکر اب داوات وق ندن وعاط ید نایفس

 یا حایرن لالب یبلانذّوم(و) هد هنیدم بک نب یا ءارقلا دس رکذلا
 هد هیسداو هدتاورر و توذهد هنیدم یالاموتکم مانورگورا,دلوا تو

 نیم *ولا مار كذلا ةهاس(و)ردشعاق وسا ی راد ا یدلوا دیهش

 aa یرک, و یدلوا تود جد ش> تل بنز



E 
 یدد ردشكا عج مالسا یس ارا کلا هلکنس یرلتمضح كسروا

 هدازندسغرع نالوا هدیاهاج مترع مالسالادعب هکهدرد| اجر نب هلبح

 هل مسل وا ینارصداب هلبج یدید رد هل وا هن رغ ترمضح یدید هلوآ

 یدید مروروا یونی و كسرواوا ینارصذ یراترضح رع ی دد رواوا
 هلن وا رع ترضح م دسکدیدرب و تلهم كد هح اض اک ی دنا هلیح

 هي هبنطنطسق بوجاق هللا یع اا هلبج هک لوا و یدید نوسسلوا
 نایسیرکص یدر و صاخ بودا مارک ۱۱5۱ لقره یدلنامصتت یدراو
 لاله هش رز وا یرقک تویمر و ها یاني: لوص نکل یدوا

 روه یسهدقو هبعش ن هریغم هد هنس ید نوا ( هد ع ) یدلوا

 راو هیلعر هدنک وا یس هیلع كلا یدلیق یسلاو همصب ینارع هک یدتا
 یش ادنرق مالو یبلا للوم هرکب وا یدیا راو هسک ترد دنا هک یدبا

 كنهیلع بوسا راکزور ر سب دبع نب لیشو هدلک نب عفاتو ها نب دان ز
 نیرهاع نب قرالا تش لسیج ما هربغع هکر اب در وک یدلحا یس هرب
 ل رع ند هرصب یی هرمغذع رعرطدزان هرع یی هدو ول هدنرزوا كل هعصعص

 هدن رکدلک یدلنآ زاضحا هل هاش نا تور و دزاتسود وا نیو و
 حاصفا دانز بودا تداهش هل انز هنب رزوا كنا لشو عف انو هرکب وا

 الحریرا)رع ترض>ح مدعع ندارعا ع ورش هتداهش هداب زو یدعا

 هزوس دا ز سد یدید (یبلا باا نم الجر هللا مصعب ال نا وجراو
 هدئس ارا یرل-فانا كنروعرب هک مدروک یا ن هک ید د بودا زاعا

 سفر و شعلاق ییک یراق الوق ك-شا مدروک قانا یکیا و ید رروطوا

 ندنو یدل وا ره اظ یتوک تکرار و یدک هن رزوا كتروع مدروک
 می نسهنوا  ELقوبهدک دید یکدروک ه دنا كناد هعرس ییم کا

 یدید مرد زکب نکا ق وب هدکدید نسیهرولپ نفیدلوا یک تروع یدید
 هرکصت د دقو و یدروا یذق دح هد هاش چ وا لوا رع مرجالف

 فرح یعنب ) یدعاملکت هللا د از یشادنرةردق هجلوا هرکب وا (

 درک یدص هدنم رګ تردنوارد هدنرکذ رهاشم نالوا توف هدننامز

 ردشما رو رم هدش دص لک یس هجرت هک یذاوا توف هفا وا یردب

 توف جد هتع تش دنه یسانا كلوب واعم ینوک یتوف كن فا واو

 توف حارطا ن هدیبعوبا یسکب رلکب ماش همال نیما هدرکس نوا یدلوا



CFD 
  | ASدانوک رع ترعض> یس هلج نکل ردشع وا یالتخا دحرک

 ردو دالب نالا ه دنتامز رع تر بضح هل اب و ردلع قفتم یییدساوا

 سدعلا تب * نالقسع * نیطلف * هیراسق* هیررط * قشمد

 هقر * الولح * هیک اطنا * نییسنق * بلح * صج * كعد

 هسداو * اهر * دما # نیصد * هرارح * لصوم * نارح *

 ناعیرذآ ٭ نادمه * زاوها روک * هلا * هلحدروک * نيادم ۰

 ناهفصا + رعطصا * دنواهن * هاج * ناسارخ لا عا ضع *

 * دورو رص * هارد * ورح * یر * سوس * را * سراف دلب
 ۰ ۶ هر ردنکسا * رمصم * هرص# رود * ناسا * روباخ* نیعئا سار

 رابدنلواانن* هرصب و هفوکو *مورلا دالب ضعب و * برغلا سلیارط

 رد هدنرکذ عباقو نالوا یربغ ندحوتفو بورح (فرح یجندرد )

 رع تریض> ردپ-.بمج وا كنتف الخ رع یدهی ره هنس یجب نوا
 ردشع دهدهن_سیعهرک یک یدلبا ضرف ااطع هليل سعو عضو ن واود

 سابع ترضح بودا ع اتما راب دد لدا ضرف ہزکیدنک ادا اکا

 هیاع هللا یلص هللالوسر هدعب بودا ضرف ك شب ی رکی اکاو ادب هل
 شب هردب لھاو مف ع یددبا اد هاکنا ھا ب رفا ےک ره اسو

 ك ردرد هرانالوب هدلا وطر تعب و هسدح هرکصا درد كس

 هرن الو« دنرلارغ ماشو هیسداقو كل رحوا هراز هيد درلناو

 زوی رشب هر هرکص جد رکیب هریک هرکصن دکومرب و هیسداق كب رشیکیا
 یدلبا ضرف شبا زوب مشکا هرلرغاشا ید زوب رحوا هرلیغا شا ید

 هرکس 4 لع تریضحو كل. یکیا نوا هسابع ترضح هکر رد یه

 ی دنلوا ضرف كب رشکبا نوا هنن ر ره كن ارهاط حاوزاو كس

 ی دساک هرع ترضح ینامغاا ےھیالا نب هلبج هدهنس ( یتا نواو )

 یادخ بولکح یراکد دهک و ا یدانسح ی ز رابدلبا یا: نولسم یتا

 یدتت هلس ید هلبج یدیشعا دص هج تقولوا رع یدزرک رابد

 بوروا هلسرپ کا هلبج هلذعب ننی رازا لاء دفاوط هان هسوکرب ندرازف و
 یکصعخا یع ی دا تیاکش هرع هک لوا س ی دلبا مشه ییئدوب

 مهاشداب رب نب هکندید هلبح هدقدروس وب د مرد صاصق دوخاد هل ااضرا

 صاصف هعلاکب نوجا كلا مدار ندقوس لها هسبا فب رح لوا
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 یر
 ترض ىدا بجاخ اوڏ ناد یعهاش هدتاورر ونازورف یراشاب ردتوا

 هراشتسا بو دنا عج یراصناو نورجاهم هدقدلوا رادربخ نده,.طقرع
 اضر لع ترضح نکل راب دروس دارم كءا تکرح سا راو دنک و

 یدلبا یر هرزوا قوا لاسرا رکسع كج هرب و باوج هرلنا بویهرب و

 ى یتزلا نر« نام هنب رارزوا بورافرچ رکتسع مطعرب رگ مرجالق

 هذه فسو و ناعلا ن هشت ذح رسلا بحاص یدلبا بص کی ا

 رابک حدو رسان ن راعو هش ن هرغمو ىلجلا هللا دبع نیرب رج همالا

 هل سرب هلاق حهرف یکیا هدنواهن بوراو رایدنا هلی رل هریک هجن ندیادصا
 یدلوا رلکنح الاوت نوک جاقر تواوا لب اقم زید هدناورل دانا لوزن

 هذن ذ> اس نولوا دیهش نرم نب نامت نیلسملاریما هدنوک ی هرکصو
 دعقل تولوا روهعمو مرهنمادعاو روصء مالسا لهاو یدلانایلانا

 روک ذم هدر ر لثه هکیدنلا تون ر دعاواو ی دنلوا لق نشد یصحالو

 تیعج رب رمعک هرکصتد: وب بوتاوا لتق نازورمف یرادرس محو ردلکد

 نورع هدکنج لوارل. دید ح وتفلا حق هع و هيلع ءاش رلیدم هديا هادی

 راد لوا د.هش جد یدسالا داب وخ ن هحلطو ی دم زا ترک یدعع

 هلا هری و یدواهت هدعد رابدشود دیهش ید رهسوک رادقمرب ند هباععو

 ناهفصاونادىه هد هنس وب وراید ردنوک یبهدزم هلا عانغ هنفرط رع بولا

 یورک هنس یخکیا یرکب (هدعب ) یدنلآ هلاشب ورو هریو روندو

 نازو نو رقو ناجرجو یرو یدلا هد هنس وب ناکب رخت دتاوررب

 هنرزواناسارخ هدهتسو سقف ن فتخاو یدنلا هنس وب هلح ناتسریطو

 هند رط دورا ورهو یدلبا ےف هونع یارهو هل اعم هلا درج دزب و ا رغ

 بوردنوک رل هما هنن رله اشداب نیحو دعصو تا یر درج دزب و دكا

 ید هدلا ی دحاق هعلب نولبزوب درج دزب ہد هن سوب و یدتسیا دادما

 یتا یرکسع هلکعا اا ند هلاصمو یدک هئوا ینوعج هرکو ب بول: زو

 درجدزب و یدل هدندروب سکر هو هجلاصم هللا مالسا لها بودیا درط

 نوت هد هناغرف یدراو بولوا شاداب هل رکسع ناكر هاتعاسا ودتکا

 هدر لها ص املا ن ورعهد هنسو و یدلوا ےیقم ه دنتفو رع ترمضح

 لاشي وروب هرصاكلا دعي یب رغم سابارطو علص هرزوا ك هرو هی زج هلا

 ك:طەب كەداقو ناناوا رک ذوب ردوب نانلواح هدب رغم اد-تا یدلبا 2

(CD ) ۵ ( 



GD 
 هر و عزت یاو ا نال وا هدنرزوا بوید یدلبق لیلذ مالدا ییهایشا
 لدروک هن قاع كهللا ماو یتفاع لردغو یدر دیک بوث فیهطرب

 ینما را كرس هل هز لاتا هللا هدتیاه اح مانا هکی دد نانمره یدید

  7هل هاکزس یلاعت هللا ید" نکل كدا بلاغ هزسزب و ی دي شا

 یوص یدتسا وص تولد هلل وب نا ۰ ره نگددلوا بلاغ هز هلفلوا

 رګ ت رض > یدید نسرردلوا نب نکرجا یب وص مرق روق هدنراکدرونک

 یدر و تا و وص ندنلا نا حره ناه یدد ردقو ات اکس ههحا

 ندفلوا ناسم ار ز یدتا دصق هکمردلوا یئارعو یدلرق قادر و

 كد هنشا یب وص کا نس هکر اردید هرع هرات نکل یدیا شا عاسا

 هرکص تور و ن اما اکا رع سد یدمجما ی وص لوا لدیشهر و ناما

 نوا (هدعب) ىدلنا ضرف نیما هنن ر زوا كنا و ی داک هم السا

 یدتا حف یسوس یرعشالا یسوفوولا هتسو یداوا لخاد هنس یجزکس

 ن اما نوا م دارو یرلک اح هدنرافداوا نوب ز یدی غا هسعاصح

 كت راترضحل ا تاد هدلاو رل د روا نب و كلا سیدتنوا ی ودنک بواد

 هاکنا یوق كنهدلب لوا بولوا هدنګا تواطر ندشاط هکرلب دل وب ليه

 یصوصخ و ی دراردیا راطخسا هلکنا هامل رو ےل و رل ردیا راصتتسا

 قاخ ےھاذ دنسساوا بمب كن | نب هک دلک با وج یدزاب هرع ترمضچ

 ن دن راترضح سنارابدلبا نقدءاسلا تح یا س هللا نفد یا ندب
 یدروط هنناد كنا مدآ نوزوارب هکر دیو رم هدناب ینلنوزواكنا اولآدمك 

 یدرک هنس ییزوقط نوا (هدعب) یدلک ریارب هم زرد كلا یشاب
 رب زو صاعاا ن و رع هر ردنکساوصع هد هنس شرک و هد هنس وب

 بودا لوزت هسعش نیع هدنب رق هی رطهرلنا هکیدلوا حف هدنرادب ماوعلا ن
 بودیا لاسسرا هیامرف یحابصلانههریا صاعاانب و رعو رایدت | حق یتا
 یرهش لواو یدروق هلع نالوا ییءاج نالا هدرصم نی رداح ورع
 هرکص ندان مظع یه ردنکسا هرکص یدلبا اش ین رش عماحو

 حف دنواس ون هد هنمح ا یک (هدعب) ی دل | هلا شی ورو

 عج یرولوا سرف و یرلکب مج اربز زرید حوتفلا حق اکوب هک یدتلوا
 عج رکسع مدو رلیدشلدنآ هرزوا كّعا تنج هلرع ترضح بواوا

 كيب یللازوب نالوابرقا نکل ردشعد یدیا مدآ كيب زویترد ییک رلیدلیا



 ور
 ل وخ د هنس ات نوار: دلا یتاولح بوراو مالسا لها یدسحاق

 برع هکید رو بودا را رحم توتکم ر هد عبس رگ ترض> هدک دنا

 ہرا رع نیا سوقا ید عار ار رارب قح هبار هوقو ه هود قحا هنس ال

 یکسعربهب هرمصب نعد هدنه ضرا بواوا عاق هدکن اکم لدنکو ردشعوق

 هلسع و هللا ذاا لازم هکندنک یترعه رادو ردنوکر کسعرب ههر رجو

 یدلو ر ولموخر بوبارا دهس سد هعوص ا ردهئعا را كم السا لھ |

 لسقن هې هفوک حد ی دنک بودنا انب نيدو یني رهش هفوک هدناو
 یراهطح یدراو بودا لا سرا هیهرصد یاورغن هتع هرکص یدلبا

 ین هبعشن هردم ناوزغن هتع هدعب یدتا حەلاو یدلبا ان یدی “و

 یاسا تع رع هنفط رع ترضح یدک فوغ هنن رب هدهرص)

 هرکص ب ولید ررقعو اهنا هم ییهرصد رع هدعب یدلوا توف هدهار

 بصا یییرعشا یناسوموا هنرب و لرع هوا تداهش هلااز هن رزوا

 ههر زج ی یرعشالا یوم ولا دعسو ردعح هوا رکذ هدیشاشا هک ی دلتا

 كنج نيک نیس یا ولو تب رکثو ینصنو للصوم یدراو بودا لاسرا

 یا ن ناععو یدلبا تدوع هتفرط دعس هن بودا چ هلا لص نیکو

 یرانا یدراو بودا لاسرا هناګ ابرداو هیتمرا جد ی وقشا صاعلا

 هر صا درج دزب بواوا یهتنم هناولح مع تع نهو یدک هجارخ

 نوا لاغشا نی رکسع برح هلارکسع معرب ینا نع ره هدک دتنا رارف

 ار ز یدشا لوزن همت بولک هزاوها ید لوا یدلیا لاسرا هزاوها

 ند درد یرعشالا یسوەو اسد یداو نبت هند هل كن رهعلق زاوها

 بويعا تعاطا هیاسوم وا نا نمره یدلبا هصاسحم ینآ بوکج رکسع

 ید یسوم واو ید ر دنوک رب وید مر دا تع اط | هننم ول ا ربما

 مب لزوک كپ رع ترضح یدتیا ری رګ هن رلنرمضح رع یص وصخ وب
 ندهلق نانع:ره كج ر دن وک باوج وډ نوشا تبعا طا هیج
 سبق ن فنحاو كلام نیا سنا هک لرل حلبا لولب رب ینا یداک بوقیج
 هنا نمره راب داوا لصاو هیهندع رلیدردنوک هنفرط رعر ږد رايب لوا
 یداراو جات نی نح هللا توقا هدنشاب و یداراشمردیک بهذ جاید

 ندنزادصیدیغوب یسک: و یبوقرایدلوب روب واهد دوس« یرعترم طح

 كنو و یو هک نوسلوا دج هسوهال | لوا بوروک ینایمرهو یدنابوا



CET 
 بولوا قاس ریتءمرهدنرلد یدیا ن نم هليا توقاي و وحاو نوتلا یرزوا
 ی دتلوا موقت م مهردكس هرک كی یکیا یساتهب یدرردآ ریت هلکنا

 یدلبالاسرا یمانغ لاوعا بوزا هندرط رع ترضح یهطظع حقوب دع-
 بوراو دعس هدعب ی دلاق هدنلا مج نادم قا بورک لا هل اب داوس سب
 یدل وق هرزوارمش رهد هدنس هل اعم یربشک یاد هدتس رغتناجلن هلجد

 كئلوسرو هللاهتشاورلیدروتک ربیکت بوروک یبیرسک ناوبا مالسالهاو
 یعتلانوا (هدعل) رلیدید ردوب یرسک ضبا یودتا دعو هزب

 بودا ما رآ هدنرزوا مشرهن معس لد هننوک چ اقرب لرفصبولوا لخاد هنس
 اک ئا ی درد ییک یدلبا هرصاحم یادمو روبع ی هلجد هدعب

 ندنبادم هلاابشا یرلکدلیب هروتوکو یعابتا درج دز یربسک سد یدلیا
 هنادمنوس هدقرطوب یدبا شک ید لاع هکی دراو هناولح بوج اق

 ناوبا بواوا لزان هضارصق دعس رابدلبا لتقف ن راق دل وب بوریک
 هب وص ی دناوا مانتغا لاوما هیاهذ یبو یدلبا ذاحا ىلصم یییرسک

 یدو جر زو یعاشوقو یجان كا یرسسک  دنرزوارلبداوب رطاقرب شود
 دعسو یدا نی نمو عص رم هلا رهاوج هل-ج هکیدب راو یرلیش ضعب
 هحګا رب هکب دعا باهیتسایبیرمسکط اسب نالواهدند كاا ضەب
 لوا دعس یدنا نوتا یرلب اص هلل ارهاوج راکع> هدنرزوا بولواهدنتر وص
 لاسرا هنفرط نینم قارما رسا رفاوو ل ام ل وي زوتردو نتروص هععاب
 هننعص ل رجس ییاوارف لام لوا یدلبا ممارع ترضح هدنلوصو یدلبا

 یرسکز ونک كاسو هل ء هنلا یلص هللا لور بودبا مجیالسالهاو رابدکو د

 كاب شا یمگچرک ی راقد رویب ردقج هوا قافلا هللا لیبسق رمصیقو
 یدلنا میت هدن راد نیس بوب هاب یب فرت طاش هرکصو یدد

 كم یرکب بو دیا تباصا هچراپرپ هنس هصح كن ىلع ترضح ندنآ
 یمللا بوقاب هنب ز وب كکل ام نب هق اسرع هرکص ر دشمت اص هپ ها

 هق ارس سد ی دید نقاط نیر راوس كنب رسک قااق هقارسان نس روس
 قاک ردشم روسهک هللا لوسر قدص هکندروس رع ی دن اط یراراوس

 رارق ه دنیاده دعس هدعب كلام نا قارس ی د یف یرسکر اوس ییارظنا

 بوراو یدیا راشعا عمجت هدنا سرفارب ز یدردنوکر کسع هیالولج بودیا
 ت ويم هروط ید هدناولحد رج دزب و رلب دلالت مدآ هه ی ندسرف



CER) 

 ند هیحانوب و رازغو نی رتو نيمرسو كودو محنعو هیک اطناو بلح هدعب
 الحا یسلاماو تو حف یشع م دلاخ هرکص ید وا چ ماش

 یکک ردهدشدنوا یس هلج كرلنوب هک یدلبا حف جد ی دلا نصحو

 نداه ر بولوا سوم دحکم ماش لقره س ردشعد هد تلانوا

 هک یدنلوا حت هیطصبص و هپ راسبق هد هنسوب هدعد یدلپا لقن هلوبناتسا

 نالقسعواف اب و دلو سلبانو ردهدنا یراربق كمالساا هیلع ا رکذو ی

 ندهیربط قا یدسالوا حد ةونع ندراو یدناوا حق هدا هپ واعم

 یسدسعما تس هد ع ولا هرکص ردشعل وا جن ایلص ه ربط ارز یرع

 ترضحهکریدت اجر هدلب لهاویدنازوا هرصاح تقو بوتا هرصاح

 توتکم هرزوا یر اجر هدیبعونا هلا اجر نر راه-لک وزا بوتکم هرع
 یدودنک بوغارب یناتعلان ناعع هد هن دم رع ترمضح یدلبا لاسرا

 الج او نن نی رابهارو كمع مده نر  هسنک هلا سل ها سدقلا تد و یدلک

 بوروی تم نوک اقر وان فی رشد هدنا بواوا مصهرزوا كم
 ناو ارکذ هد دنس یځج و |نواهدتفالخرکب وبا هکر ید یه یدک ه هنیدم هتي

 (و) هلوا شلوا هعفد یکیا هک زب اج ردشاوا هد هتسو یسههقولومرپ
 او کر لزولصتهدکنح وب هک. دل وا ثداح ید یس هعقو هیسداو دد هتسو

 ندعایشاوع ابتارابگ بولوا سر یرکسعرم رل تو صاقوییانب دعس

 یدیاناصقن ندکی نوا مالسا لهاو ید ات شقلا یمکنج نامها دعام
 مون 3 هرکص تاوغا مو وک ادعا یدلوا یداع» كسنح نوک جاق رب

 هل دحا صبودا 2 ااا هجک لوا هکر ریدرب رهلا لىل هنک هرکصساع

 هنب رزوا ر افک یزوت بوسا راک زور تقرب یقو هلب وا هرکص رلیدلیا رب ره
 توعلاق ندنرب سس سر رللدشرا هعشر رب ریس ییاحصاو عافعقو یدروس

 هاب كنب رز راطق هن زخ ناک ن وجا رکسع ةف ندتفرطدرجدزب

 دبتلکی لاله یدلبا رارف بوروک نمو كءهالسا لها یدیشم راو

 هننلایغالا لرارطاق یدروتک بودا لستقو یدتوط ندنغابا بوشی ربااکا

 مدلیا لستق یعسر نوڪقح یسب ر هبمک بوقیچ هرزوارپ رسو یدقارب
 كمالسا لها یدلرق رفاک هیاهن یب بولی زوب هبت ره ماغرامک یدلبا ادنوید
 هراس هسک رب ن دعوت یدلقس یک ر لغاط مانغ ل اوما یراق دلا

 بولوا ندر وم دلج ید را ربد ناب واک شفرداکا هکیدلا ییغاصتسر
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 نوجا بیه رو فب وخ یمالسا لها لویخو یدنا راو رکسع معرب
 بوئله هنر رب کشو کا یدبا رلشهرونک جد لاقرب هکر هل

 لبا قاخ هدنصوصخ كم یب وص دیبعوبا یدلاق یغامریا باز هدنرارا
 عونع دعوا نکلرایدتا رب ذحت و منم ندملک سانرکآ هدک دنا هرواشم

 ی یرپ وک « دنرکدک ییوص اهرکو اعوطو ید روق ی رپ وک بویلوا

 رلفص نوعا كنج نوجا بیهرت یرافکو عيش یالسا لها یدسک
 كلف دبع وبا مدلوا یدکروا ندسلیف یرلتا كمالسا لها هدق دل

 ها ید را( بولک لیف یدلاح ین هوطرخ هللا بوروس هٌ“ رزوا

 عقاو تع نه هم السا لها ی رغ یدابا دیهش یو ه رزواو یدلا
 هدکنجوب هک را رید یدلوا قرغ ه وص یرادمرب و دیهش یغوح بولوا
 لحاس یسادعام یدبا ندراتضدا ی : بولوا ده ھت مدازو کیس

 توع د ياخ رک هدقد)وا راد رخ رع ترمضح ریدعرح هتفالس

 ی دلبا لاسرا بودا رکسع سس یصاقو یا نی دعس همدآ كی یاو

 داوس بوراو یدلیف تبصو ن وا كمع اقلا هکل اهم یجالسا لهاو
 هگراو هطاباس باب و هداد-فب قوات ی رالګ لواو رابدلوا لزا ۾ هربخ

 نوا قوا ه دعس بوراو هب هئراح نب نثم رج ترضح رل, دلا تراغ

 یقالم هلا دعس بواوا توذ نکر دیک .دلوب ینثم یا یدردنوک اتو دک

 نوجا قمراو هت رزوا لباب داوس جد ه یرضح ءالع هد رګ و یرللوا
 بوص بوغارب هنب رب یهر رهوبآ هدتش رګ ید لوا ید ردنوک نامرد

 یدلبا تلحر ندانفراد هداو یدو هللا مان نکا هرزواتع رع هرومأم

 حارطان هدرنعونا هدهتسوب تولوا لخاد هنس یعشب نوا (یدعب)

 ؟ورعم لوا کا یدلوا 3 ھت رزوا یزرط یلص هاج هلا ه عفو رزر بش

 صج یراصنالارشب نب ناهد هدنتفو هب واعم هرکص یدیارارد صج

 یداند ناس عنلا ۾ هرعم بو وآ 6 هدفدلوا یلاو هنب رزوا هرعمو

 یسوسرطو هل جو حف هلا شب ورو ییهیفذال هديعوبا هددنسو (و)

 نرسنق تقو لوا هکندراو هن رستق هرکص (و) یدلبا ف جد
 ندمور هدنا ی دیا ندنلاعا كلا بلح بوا وا یسسرک كنتکلم بلح

 هدصجو یداوا روصتم نولسم بودا كنح یه اراو رکسع مظءر

 یدناوا بب رخت بولوا لص هرزوا كلا بب رخت یرهش یک ملص نالوا
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 د٤ء هر ودنک ادتاو هعش ن هرغم ندا بصنم كلب ربتاک۱ ۱ دباو ردش

 هفا لوسر رد یرع_ثالا یس ود وبا ندا اعد هلا حال ص هدنرزوا رعسنء

 ندرکب وبا بواوا سم هی و دک یساد رو مناخ كلسو هيلع یلاعت هللا لص

 یحاص تابثو ربصو داهج یک كلا بولوا عاق ہرزوا یتربس كنا ہرکص
 ماخ ىلاع بورو۔ سةن ءرط وت هنککا هب راو تعانق هنشخ شبع بولوا

 بوناوب هدراهف كوب سب یدرارد ا تعانق هلیش یجازاوربک باوا
 هدنسهطخ ادتاو ردکح هلک یلاجا هدیغاشا مک دتن ردشلا رلتالو مظع

 هجو ناکا هکر دقو فیعضرب ردق یوق هدسعاب مب هللاو ساتلااهیا ید د

 قوفح قجەنلا ندلا هک ردقوب یوقرب ردق فیعضو مرر ویلا نح ندا

 بودا لوزعم ن غرا دل هکدلواوب یشیا ادتاو مررب ویلا

 سرافو قارع قلخو یدلا یسلاو ماشو زرد یارطان ةدبعوبا

 هب رک نينس بینرت . (فرح یججوا) یدلیا توعد هن زرفس
 حورشم هجو یرلترضح رع ردهدنرک ذ تاحوتف نالوا هدتامز « رزوا

 هرصاح قشمد بوراو هک یدتا ما بودنا رکسعرس ییهدتعوبا هرزوا

 ه4 رد شوا هصاحم هدنرخا كنتقو رکب وبا قشمد هکر د یک هبلبا
 ندسنفرط هساخا باب یس و ننک تورو رد هدیعونا لاح

 دک یک ندفرط هقشا ر ضال نو رعو ندفرط امت فن دوو
 قثمد لها س یدتا حقها ےل فرط یدنک دلاخ رابدت | هرصاح

 ا نسوق ه_-هلقو رلید لد ناما ب وفیح ه هدسعوبا ندرخا فرط

 هلا دلاخ هدنس هنوال رهشو یدرنک هرهش بور و ناما هدیبعونا رايدر و

 تولوا هدر تفالخیعع هدحوا نوا فو ن رک الادنع رل:داوا قالم

 یی درد نوا (هرکص) ردهرزوا قلوا هدرد نوا هد-تاور ضد

 هردصا د هرصاح قوح هاجو صجو كع هد هنس ول تولوا لخ اد هس

 لص هن رز وا یز رط یڈمد لها هلرلنا هدیعوبا هک یدنلوا چ الص

 قلخرع هک یدلوب عوقو هدهنسو جد یس هعقو یر, وک (و) یدلوا

 تباجا علا دوعسمن دسعوبا ادا هدک دتا ت وعد هنن رفس قارع

 د قلخ هرکصیداندباعصا "هلجا بواوا یدلاو كياذک راتحم هکیدلبا

 رکسعرس هنب رزوا كرنا یدیبعوبا رع سب رلیدلوا عج بودا تباجا

 ندسرافلها هدنا هکرلبدراو هلحرب قنوق یکیا هیهفوک یدتبا لاسرا بودیا
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  تاططانرع (هلکیعج وا)  ردیسول دازا كرکب ونا ید هیفص

 شب و سن  (فرحیکلوا ) هن رزوا فرح نکس هدنرکذ
 یزلادبعنلیفن (باطانرع) ردهدنرک ذی ناو صئاصخ

 صفح وا نیسنمولاربما یولن بمکنب یدع نب حازرن طرق نب حاب ر نب
 فارشا ر دشعا دلوت هرکص هنس چ وا ندلیف ماع قورافلا یودعلا یشرقلا
 كشت رق می یدا ۳ هدنیاهاح مانا تولوا ندڈی رق

 كمردنوک یعلیا بولوا كسنحر هدنرلندب رای ریغ دوخاب ه دننس را ودنک

 هدنشان یدب ی رکی « دنس هنس یتا كنوبن یدرار ر دنوک یا هسلوا مزال

 ندککرازوقط زوتوا هدتاوررب هرکص ندنروعر نواو تاکرا قرق نکبا
 ماسه تش هکتح یسهدلاو یدتا راهطا عالسا بولک هم السا ه رکص

 ر دشعآ رو ERE ان دب ز یردارپ ردهیم ورا رفا ن

 ےسجولب وب نوزوا هاع یلاسعت هللایضر رع ردراو یسهرشکب اقعا كلا

 ویب یرلقس یدیاراو تەخ هدنرا ضراع ضا لوی ینعا نعد علضا

 ندنلوطو یدا حوراو یدیا راو ترجاعونهدنازوک و تبهصهدنراجواو

 حورا رایدیا رون روک ناب اب هدرا قاخو بکار یدنک هک اب وک یشان
 نلافص هلیانحو یدیا نوللا رسا تباخ هکر یدیهک روید هنانا قیص ینعدا
 ردهدنرکذ یقانم ضعب و یتفالخ ادعا . (فرح یعطأ )  یدراب و

 یدلبا هرواشم هللا قاخ هدتفالخ را هدک دتا تباصا ض رم هرکب وبا

 یدراربا ههب-ش هدنغج هلو هفیلخ كرع هرکص ندرکب وبا هچرکا قاخ
 توعد ینارکب وا لص! او یدرزع-ا نوعا یننعو تدش یراطع» نکل

 كکر د یرع ی برات رکب وا هدق دعبحرع یدل مصا کا یتفالخ بودا

 مدیا دار نحالص قلخ قعا هکنو و مدا زس ها ندنتقرط

 تاوج هل هدق دلوا قالم هکب ر هک رابدید ا رب یدید

 رکب وبا لد ايق هقیلخ ی دا ظ.اغ ظفر هنن رزوا و هکدس رر و

 نفد یرلترمض> رکب وا هدسعل یدد مد غب رد یتالوارخ ندرانانب

 هیس نیشولارمءا بودا تعب ندرع ترضح بواک سا هدق دنلوا

 هللا لوسر فیل هرکب وبا ارپ ز ردرل فعل وا هیعسل وب ادا هیت
 ردییاطاا متاح نب یدع ن دا نسل نیءولاربما یرع ہک رد یی ! یدزرد

 ی دنلوا همن هلکء د مرکب رها كل نس نو نونمو» رازمس هان رع ییکو

 e کز تا تا ی یخ اب مس
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 راح مدع ندرکب وبا هکر ده-ہععلا ثراذخا تد نامور ما یر هذلاو

 تذ موناک ما ردشلوا لسیعط ندنا بواوا هدنح اکن تګ كتر نب
 هنلاد.ع رو ر دیس هع رك كن راصنالا هحراخن دب ز یسهدلاو رک یا

 تاذاکا هک ا هروب مو یدلاق یدالوا بولوا توف هدنتفالخ كنب ردپ

 یدل وا یدلو چ اق ر ندنآ بویلبا ج وزت هد هکمینآ ر زرد نیقاطلا

 یدروط ن ام زرپ هدهکم هدنناب هللادبع یلغوا اع یدلبا قیلطن هرکص
 ضراع اع هب ودنک تولوا هنس ز ون یرع هدعن هعخلوا لستق ها دسعات

 هدالا یرک ذ ك راترضح هش اع نینمؤلا ما یدلبا تافوو یدلوا

 بواوا هل هللا رافک ینوکرد هسا نجرادسع موق ره ی دبا قبس

 هدغاطر نیش هبهکم هدنخ رات جوا یللا هدهبیدلوا ناس لزوک هرکص

 لرو نع یدلبا نفدو لاخدا همرح یا هشیاع تربضح بواوا تو ةا

 لرلو رد دالوا كلا هصفحو هللاد_,عو دڅ تولوا هللادبعوا یس هتک

 رار د قتع یا لآ هناقعا كناج راد .ءن دج و بواوا ی اهعا جد

 تواوا ےن ساغ تش ء سا ىسەدلاو رکد یا ی لج رو ضو

 تناعا هلاک لق یدیا هکر ن دشب رق كاسو ید مساقوا یسهینک

 هد رصم كن هر واعم یدابا لاو هرصء یتا لع ترضح هرکص ردندرلندا

 کود لاو یدلوا بابر کا بودا کی خت هتلکنا یرزو نالوا
 ردشلوا یداو مان مسق ندهب راجر كد یدقاب هش ۱ هدنحا راجخرپ

 یدالوا قوح تواواتوف هدد دق هدنګ رات رکسزوب بواوا هبقف هدزاعح

 هسنداع هرکص ندشوق یرد رکبییا تذ موناک ما هرو نمو ردو

 یدلنادا رم ج هزل هنع لات هللایضر رع یا تولوا هدنرج كن ر لتر طح

 ندناو ی د راو ههللا دع ن ےوٰلط هرکص نوسا یرع مولک ما نکل

 نچرادع ییوئاکما تولوا لوتعم ےلط هدع یدروهط ی هنداعو اب رکز

 (فرح یجنوا)  یدسلیا جوزت یوزخما هسعیر یبان هللادبعن
 هربهف نی ماع ید-ابا قبس یرکذ حاب رن لالب ردهدنرکذ رکبیا یاوم
 یس هلج هک ی دليا دازاربسا ید رکبوبا هکر دی و رم یدلبا یس یرکد
 بولا نوت اص ندناهگا یرلنا سپ یدژروئوا بیذسهت هللا لیپسق
 ور وتو * سیعماو * هرئزو * صاعو * لالب) رلنایدادازا

 یسهدلاو كنب ریس نی دج هکرید یک یزقو هپ دهنو یسهیراجلموم نیا
 ) (۴A لو
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 دب ز یرب ن د رلنا یدیا ندب اکا یزو شب هکیدلوا دیهش مدآ زویکبا كب
 هعالسا مد ندنا بواوا ولشا ندرع ترمضح هک ر دب ا طالا نا
 تاغ ندشنفارف كنارع ترمض> یہا رادقامب هدکنح لوا یدک

 ید رد مردیا ماتعشسا نسهگار كدیز هک دا اص داب بواوا رگ اد

 ىا بیطخ سف ن تبانو ماس یسالومو ھەب رن هت هق ذحواو

 ر ردندنس هرم زادهش یدع اسلا یراصاالا ةسرحن كاع“ هناحد وباو

 یشادنرفرف كلاربكلا هدخ و یداماد كاوه ل٥ یل هت هللا یلص هللا لوسر

 یدلوا توف هد هرو نم هنس جد ی! ایش رقلا ع را نن صا ءااوہ ایل غوا
 دیه ش راه وک قوحهدهنتس یعچوانوا هدنرا رغ ومر و یدانحاو

 قفالخ ت دم و نسو تومو ض رم ( فرح یی نکع) یدلوا
 هاوس هدتناور صعب رب تروع یدوهد رب هکر د یک زدهدنر د

 تقوم هیه:سرب ثراحو یدرود هب هداک ثراح هلارک وا بوناق رهز

 ضب رلبدلوا توف ید یسکیا هدنمام هنس هةیفخ ای ی دد لد رهز

 بولوا ضراع یجرب هرلاودنک هلک ٤ا لسسغ هدنوک قوفصر هدعاور

 یفالخ هرعص لیکوت هزاع یباطإلان رع یدم هقیح هزا نوک شب نوا

 ۾ ڪڪ یدلوا توف نیئاسشعلانیب یسههک یلاص بودیا هیجوناکا ید
 یفالخ تدم یدی-ثلاق نوکنکس هنب رخآ كندهرخالا یداج جوانوا

 رد هنسچوا شل حصالالع یرع بولوا همکن واویآ چواو لییکی
 یلسو هيلع هللا یلص ها لوسر بودا لس سبع تذاع یسهجوز نهو

 هدهالا لوسرد رع ترضح نب زا ورا یدر وت وکه لبا رب رسی راکد روت وک
 سو هيلع هللا لص هللا لوعرهرزوا یتبصو یدنکب ولیق ربنملاو رمقنا نیب

 یتیفتک تاسو هیلع هءاع هللا لص هللا لوسر یرلشاب و یدنلوا نفد هدنناب

 هشواعا هکندروب هد:ذو دراو هراضتحا تلاح هکرد و ره ردشلک هند

 هک هفیطق رگ دیکو هنقج کد | عابطضا هدنحاو هود نمگددجما دوس
 هلا در هرع یرلنا هدک داوان درد ا عاذتنا هلرلنا نکا نیسنم وا رممازپ

 رع ی د رونک ه رع ترضح یرلنا ه شاع ترمضح هدقدلواتوف یدید
 وید لدتا چوک هرلتلک هرکصن دک دنک رکب اب | اب نوسلیا تجر اکسهللا

 هل دم رد هدرک ذ یاهءاو دالوا ( فرح یی زوقط ) یدروم

 كرانوب ه-ثب اعو نجرلادیع رد هپ ماعلا هلق یسهدلاو كرلنوب اعساو
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 مال سا لها غ وج هدرلقدلوا مرهتم ارب ز یدیا كم یرکب زوب نالوا

 یدلوا دیهش مدا كب چوا ندمال-ا لهاو رد شعا لتف یراتروع

 دیعس نب ورعو ماشه نب هلس نب ورعو ییغواو لهج ییانب همرکع هلجزا

 "درز لیفطا ان ورعوصا هلان ماشهو روزالا نب رارمضو دیعسن ناباو
 هدف الخ رع هد-شد نوا كومرب عفو هک رد یمکر ایدلوا قحط هیادهش
 رکب وا ( فرح یید) ردلوا ثعاب هن ماش بواوا عقاو

 سا هذعلوا عج هرووڪد ع رک نارفو یتیدراو هذن رش ج هنع هللایصر

 یر هد هنس 3 ر نوا رد هدنرارک ذ رمهاذم نالوا توق هدنت د هو ییدتا

 ناعع بویح هڪ یسودنک هد هنس یعکیا نوا یدا شا کا را

 هنفرط ماش هدک تاک هی ه دم بولودو یدقار هفیلخ هد هن دم یافقعیا

 نوجا قم وا نآرف عج (و ) یدردنوک زرکسع نوجا كنج هلامور
 هدنس هعق و هما ار ز یدلبارما هلا یراقافتا مارک باعصا راسو ىلع

 یقفوخ ینلوا میاض مع رک نارق | یرالوا دیهش هسوک قوج ندنآرق "هلج
 نينمؤملا ما بودا مج هدنهصهر يارد تبای دز سد یدیشلوا بلاع

 هللا لص هللا لوسر ٤ رک نارق هکر د یوو ماما یدوق هن اب كله صج

 یدا فلوء هرزوا هجو یتیدلوا هدرل تحص موبلا هدشامز ۳ و هيلع

 ظوف < هدلاحر رودص هکلب ید ا لکد شع وا عج هدفدگترب نکل

 طظفح یضعب یولبرب و طفح هل ساب یا یکولد رب ندمارک باما یدا

 هلایرللوا دیهش یغوح كنار *هلج هدننامز یی دص هرکص رلبدیا شا

 ترضح هرکص ید لا عضو ه هصذ> تب بوزاب هت رب یع رک نارد

 باحار اسو لع ترضح بو روک یارق فالتخ | هدقدلوا هفلخ ناو
 تاب و رب رج لا ناوڪا عاجا هدنتفو نردص ل وا هللا یرلقاقتا مارک

 ہرا حالو فارطا بوزاب فدک هکر ند_ةحعد نانلوا عضو هیهصقح
 هتس-ادحا ندنتفالخ لرکب وب |( و ) یدلبا لاطبا نسادءامو لاسرا

 یراناشبل اع رد ارهزلا ةمطاف ردیس هنس یبرب نوا كره هک هدنس

 هللا لوس رو یدلواتوف هرکصیآ جاقرب نداسو هيلع هللا لص هللالوسر

 هش اکع و یداوا توقد نعا ما ىس هنضصاح كمنو هيلع لا هللا لص

 یع هنر یدلوا دیهش هدنکنح هڪاط هد هاو ید یدزالا نصح تا

 ندنهورک مالسا لا هدنکنج هماع ر دیس هندینکیا نوا كتر ع هک نس
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 كي مشت هب ودنک هدت وېل یب هایسم لسو هيلع یلاعت هللا لص هللا لودر
 یرکا كن هماع لعابوداتداهشو د یدقارب لیکو هرکص ندودنکو

 لسو ۵-ءلع یاعت هلل یلص هدا لوسر امدعم یدشود هتلالص ند اسو

 یتغج لوا لاله هن رزوا رفک بواوا درع هلل وب كنوعلمیراکد د لاحروپ
 ینیدنلوارکذ هد الا بوشوتط رکسعیکالاح هم4) یدیشمهرب و یخ د ربخ

 هدناو ررب هدنرخآ هنس یر نوا یودح كنههقوو یدلوا نالوا هرزوا

 رکب واو یدا هدنشاب یللازو نایسم هرات نیح تواوا هدناناوا کا نوا

 رفظهوروصنم هلا رلکب یراق درو لاسرا هنب رزوا رادت ممكن رلترمضح

 بولوا نیسبنید ةو برس تیفیکو ب ورب د-اک هلبا هروفوم عانغ بواوا
 ئیکو ناسم هلج لاب برع "رب رج یدلوا ثعاب هفلچا یزرفس مو مور
 هلج رلکنجو و یدلوا لخاد هایم السا هضبقرب ز بول وا راذک حارخ

 زکبوا (هدع») ردشلو عوقو هدنللاوا ییانوا هلا یرخاوار نوا
 1 صا هک ډک دن رزوا قارع بو ردنوک ب کم هدلاخ هدهماع یر مضح

 هرن بولا هللا شی ورو نضع و لصنیدالب یضعب توراو جد لوایدلبا
 لیص هک دشع اراک > یرخ ادعا ةر ها | یرل مغو هلا یرلژارصت برعو

 راس ( فرح یار ردروک ذم هدزرب یرغو هدنناحوتف كن دقاو

 رکی وياه دق دلوا لبخا د هنس یعجوا نوا رد هدنرک ذ تاوزغو عباقو

 كولب رب هن رار زوا بوردنوک رارکسع هنفرط ماش هنع لات هللا یضر
 ورعو الار هدبعوبا همالا نیما هلجزا هکب دلبا نییعت ریما یراهسیک
 هدناخ هدقارعو ردهنس> ن, لیجرشو نایفس ییا نی دب زر وصعلانا
 هت راح ن سم دلاخ یدردلوک ب کم نوح ا قلوا قلم «رلنوب جد

 حف ینا رصب و یدراو هماش یدنک بوغارپ ماقماق هدقارع یب یت ایشاا
 صاااناورعو «دربعوببوراو هرکصردوب نانلوامحف هدعاش ادتبا هکیدتنا

 نالوا هدماش یدردیا عج رکسع هدصح لقره هداتناوبرلیدل و عج هللا

 هل در هدنیطساو ضوراندانجا هکر دیس هعقونردانج اید یس ركز هعفو

 قوچندمالسالهاوید | ص اعلان ورع كي هدکنجوب بولو ال ګره د رف

 اق و لومرب ید یر را دلو اروا صنم هما نوهبهرکص بولوا دینه شرا دایک

 لهابولوا كی رکی زوی رافک رکسعهد وب هکر د هيظع ههقورب جد وب بواوآ

 لوتقمن درافکه کر دراضعبیدبا كیزوت وا هدتاورر و كی بترد یرکی مالا

 وف ىت ت یک قوق تی و ی ا Zz ت یو ی و و بس لس ز یت ww ق ن و تيت توو
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 لا هک نسم اب دلاخ یدد ع رب و تراک م رالیق زاغ نکلاب ی هک دعا

 یدرلب وس ر كس فو كالام ی دید ند دوا ضرف ندر یسکنا

 بود مرروا یکتی وب كنس یدع یدرلپ وس هنلرپمیب كنساب دلاخ یدید
 هدنما كلا هلا یرللوا رضاح هداتفو اورع ن هللادبع رلیدلشاب هپ هلداحم
 یز دلاخا هکرد د كالام یدلبا هارکتسا نمالک كارلا دااخ رابذلبا ملک

 نیرارض بویم رتسوک ز اوج دلاخ نوسلبا مک هدزعدب وا ردنوک هرکب وبا
 یدقاب هنتروع بوتود كلام تقولوا هروا نئب وب هکیدستا مما هرو زالا

 یدیا نیئزا تاغ تروعار زیدید ردو ندر و دلوا ی هتشا هدل اخو

 نی تالام یدید یدلبا لت نس نوعا تاک دود ندمالسا قوب ذلاخ

 یب وب كلا رارض بود ناب وب روا رارضاب دااخ یدید عون رزوا مالعا
 یدسلیف یشاط قاج وا یا كلا نوح ا وق روف ر هرفک لهاو یدروا

 چوا هکرید یی یدلا نوتاص هلبا هثا هک رد ییک یدلیا ذخا یتواخو
 هل دلاخ ه دنسلح رکب وبا رع هدفرطوب یدابا حاکت هدعب بوروک ضیح

 یدید یدتااطخ بویلبا لوت دلاخ رکد ونا ترضح یدلبا جس شدا

 هنب رزوا رافک كاا ەت ىح رکب یا هدک دد لدا لزع یا ی دعارع

 هرم هدنفح كلام یشادنرفهرب ون ن مت ی دید موق هننف یملق یکودکچ
 هع زج یل ام دنک اک ورک زر کس هدیصخرب كلا تس و نخ لاو

 رکی وبا هکر بد را ضد % اعد ص تب ل لایق قح رهدلایم # ةة

 هدتلصا هصقو یدر و تبد هودزوب هتشا دنرف كکلام یرثتمضح

 هنب رزوا هلیسم هدلاخ رکب وبا هرکص كدلبا راصتخا یناز بواوا نوزوا

 ارز یدشواق هل یجرشو همرکع بوراو دلاخ سب یدلیایما هغمراو
 هدننالن هلی ارب ز رایدا هرزوا راظتتا هدلاخ بویلوا لباقم هیهلتس رانا

 یدیارلب دمراوهنب رزوا هیلع ءانب یدیاراو ردق كيب قرق هقنح وثب نالوا
 هد مان اب رفع هدنراک هماع هدک دن-شا ییکیدلک لدلاخ هلیسم هدف رطوب

 هدنس هوم یتوک كنج یدلیا ضب رګ هکنجی رکسعبوروق نسودرا
 لیشهت ن هوقنعن لاحرول-یفطلا نب مکح دیس كنس هلدبق هفنح وش

 ین هرغب هروس بولک همالسا امدقم نوعلم یرلکدد لاحروب هک: داراو

 توعد هعح یهماع لها ینا ركبوا هدنرل کو هدر هدد یدیشعا تئارق

 اشاحویدلوا مبات هر هلیسم بوراو نوءلم لوا یدلبا لاسرا نوا كع
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 عج ەنلا د لج یدلباادهر اسو شو رت ةبوروطەدنس و3 هبمکر عن لیهس

 كاک نکردلوا نالسم مرکصاد هلج زس هکم لهایا هک دیدتقولوارل .دلوا

 روتابا هشابیشیاو یکی کو د د هللا لوسریلاءت قح هللاو كوادر م لو اند هلج

 كرلب رع نالوا هدفا رطا نکلیدلوا نک اسهکملهاهلب زوس كلا سد یدید

 جاقر, یرلنرمضحرکب وبا سپ یدلوا عرب وۃاک زیرلضعببولوادت رم یڑکا
 بوقیح هب هصقلا یذ نامه هکر بد ییک یدقیج هنکنج كرلنا هشت هعفد

 ناڪ ا راک ر راسو لع ترضح لاح ه4! یدتسا قمراو رگ ندنا
 5 رایدتیا دفع راول همدآ رنواو ریدوفیلا هد هصقلایذ بودیا عنم یتا

 هرکص یدسالا دلاخن هصلطیا بودا دع هدیلولا ن داخ اولرب

 نان همرکع جد اوارب و یدنلوا لاسراهث رارزوا هر ولن كلام هدحاطب

 لیجرشو یدناوا لاسرا هنب رزواباذآ اس بونلوا دع نوجا لهج
 یدتلوا لاسرا هب هعاضقوت هدعب هنن ر زوا نایسم هک درا كلا هنس نا

 سف هرکص یسع دوسا ب واوا دفع نوګا هيما ن رحاهم جد یر و

 قراثمو دعع یر جد نوع اد مسن دااخو یدنلوا نییعد هحوشکمنا

 هن رزوا را ربغو هعاضخ هلءا اوا ر ځد صاعا نب ورعو لاس را هماش

 دن رزوا همره نا ینا:ط#لا نصح نب هشذحهلا اولر و یدنلوا ل اسرا

 ةماسهت نرتع ن, دی وسو هنب رزوا نزا وهو میلسونب هجراخن فی رطو
 راروشنم هباهرلن وب رايد لوا لاسرا هت رزوا نی رګ یرضطانءالع هنيا

 هرو» ام توص بوئواب ند هصقلا یذ هللا رکسع هعشد یر ره بواب رب و

 ندرلزو سپ یداک بوئود ههنبدم یرلترضح رکب ویاورلب دلیق تع رع
 هدهد توراو هنن رزوا هکاط هرزوا یتیدنلوا رکذ هدالان دیلولانب دلاخ

 تالربغ» بولوا دم هک یدراو هن ر زوا عوب رلا ةر و نكلام هدحاط)

 هدک دتک هنتکلع بوئود حاع» هرکص ی دیشلوا عبا هح اج س ندا اعدا

 لصاو هحاطب بواک د دلاخ نکا هرزوا تربح بولوا نایسل هن كلام

 هدسنکارب هی رس هفا رطا دلاخ یدیا ې اح هدنا هر ون ن كلام هک یدلوا

 نوید اتءطاو انعم“ مک ین ما ما ید-ابق توعد هفح قلخ بودیا

 هدنلاوحایدنک بودیا فقوتءرب وتنكلام قجا رایدتبا میلست نی راناکز
 نالوا ندعو روت و ییها یا بواک مالسا هی رس نکیا هم رزوا تربح
 باتعود كسا هلب و نوهناک | دااخ رلبدروتک هدلاخ بوتوط هللا ییاععا
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 یمعلا ةشاکعو * تباث لها نم ناک ام ىلع تم دن ) ردشعد هدقداوا
 مالسالانع یوجر * ةفيصم ی دنع نذهزم یاعاو * دع.نزا م

 تندحااع طععو * م>ار«ینا قد دصاا له لمف #* دما یار

 * دعامية تسا ق> ةدا- مس * دهاشهلالص)ا دعب نم یاو × داتدح

 هايس (و) ( دحج ند ندلاناو ليا ذ * یناو یر سادا هلا ناب

 نکاس هد هماع یسودنک بواوا همام وا یس نک ید باذکلا بابح ن

 یاعت هللا لص ها لوسر یخدیدرول- ت ارنو هد وژن لزوکویدرولوا

 بودا توب یاوعد مدسعم ند نهرو ت رعگ هپ هده سو هلع

 عرک نآرف تواک یدردنوک رلءهدآ هب هکمی دیشعلوا هیععل هماعلا ناجر

 هلا هفنحوخ یدروقوا هقلخینا ځد لوا یدزرراو هی ودنک بونرکوا
 هرکص پولوا ناساسم هلرلنا هکر بد یک بوردنوک یجلیا «یوبن یاکاخ
 هللا لص هللا لوسر هرکص ځد یدسانا توبن یاوعدو ی دلوا درع
 عبا اهسوک قوح یخدو هقنح-وب اکا یدلبا اعدا تک راشم هلبا و هع

 كنایدیلولا نیدلاخ هدقدلوا هفیاخ رک وبایدلبا اد هراد یلیح بواوا
 هکیداوا كح هراغلا تاغ بوش وط رکسعِکیا یدابا لاسرا هغ رزوا

 هبل ره لاک هغنح وبا ردشماذوا نوکر دب دش ندن وک لوا هدنجمآ مالسا

 مدآ زویکیا كيب یکیا ندمالسا لها هک هل وش رل يدا ما دقا هک ج

 باطن د ز یرادقارب مالسا رکسعو ح ورح یڑکا ید كراتالقو

 هنتحوت یح بولوا رهاط یتروص مارهدا هحالسا لها هلکشود ید

 مالسا لها بودا ترصن یا ق>هرکصرلیدربک هنب ردا دبل ولا نب دلاخ

 ترمضح هکر دلوالوتعم د هایسهو رل درت ھت سه ماعی راقک تولوا بلاع

 ندراصنا زدشعالتق هل اه رح یکدتالتق ی زج یشح و نالوا ناف كن ءرج

 ندراصااو نورحاه» هد هماع ردذعا تک راس د دایک فیعط ر

 هدتناور رب و لا زویترد هک ارق اصوصخ ردرا_ثلوا دیهش راهه ق وج
 یدسلوا لستق مدا كی رب یرکب ندنناعصا هلیسمو رایدیا هسیک ز ویشب
 هنلالوسر (هکانقو) ردهدنرکذ یکنج دن (فرح ی )
 راب داوا درم برع فباوط رکا یدتا تاذ و لسو هلع یاعت هللا ىلص

 باتع نالو لماع هد ةكم ردشعرک هدر هغناطو هکمو هنب دم لها الا

 ناه یدلدا اسا قح بوشود دقو هزت ص لاک نوحما یسقن دیسا نت
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 تافو ىل یداک ید بوتکم هر کصذ دناوو كبو هلع ىلاعت هللا لص

 ند ۵:ع ها یر ساءعنیا ردڈ اوب عوقو مدقم هھکر رو نوکر ند وی

 نيد لسو هيلع یلاعت هها یلص هللا لوسر هک مدتشا شمرویب هکر د وره
 راید رو ود یدادا للتق ل دلا زورف لاص لجر یدوسا هدنراط ره

 هدجس هدک دیدتبا هدجس هکشا یدیاراو یراجخرب و راج ر كئسخ لواو
 یدرروا هنن زو نی را-جخو ید روالسر هد کرد نلسرت و یدردبا

 لاسغابود | رخ برش نیما لواو رلي دندلا هرلد) ور وب قاخ سا

 ید تروع مات دی وسن خراش ا تش : حاس نیک و (و) یدرعا

 کز کوا هاک هم اع بواوا رداص ما یس دنک یدل | تو یاوعد

 ع كولب رب ند همی و بلغتوتب و متون اکا سب یدیا یسهجوز
 یررب رب و عج هدنګا رداحرب اهن بوراو هنفرط باذک هلتسهو رابدل وا

 یرایطیدراو هدعب بو ر وط هدنا نوک وا رلیدثلب وس تاهرتزارب هللا
 یدروط هګدا ین هد هس یجب داوا هاش داب یرلتا هب واعمات هدناب بلغت ون

 ل3 نکیا رفاک هکر بد ییک یدلوا توف هد هرصب بولک هعالسا هرکص
 هللا یلص هللا لوسر امدقم خد یدسالا دلب وخن هحلط (و ) یدالوا

 در هللاب ن ذوهڏ نکیا شاوا نا نو ردنوک یح با هلسو هيلع یلاعد

 هرازفون ها و ردب ن نیصحن ه۶ سپ یدتا توبن یاوعد بواوا
 تال.ر هدنما نولاوذ اک ورلیداوا عباتاکا ایقشا كواب ر ی د ندرلرمغو

 یعوعس کی وناتمضح صوصخ و یدردااعداو درروت ؟ جو بواک

 یدروم لاسرا هن رزوا كلا هلرکسع را دقمر ید-لولان ۔ااخ هدفداوا

 یا نیہ هبهخرح یم رقان تباث هلبا ن-صع ن هخاکع هة دشا قم

 بوش را هل تسعا دآ اش کک یدتا ل3 یرلا تواک وشراق ها ط

 رد ګالب فب رحو همرازفونب هینرع سپ ید ز وب یرافگو یدایق هلج
 یدلکچ هف رطرب یدنک بود رک كیا لصاح هل بوب وا هباذک هلی وب
 هدرا جد نروعو یدن هنآ بءروک یاحو هعاط را دلداط ج درا

 هدن رک دید نحردا يما هل ززا او هدا یدوطزو هرارف بورد تب

 نراحم لوا بود نوا ناه سر ولك ندننا كوك كا 5 مکیدتا اے

 بواک هب  هکم هرک کص بواوا نکاس هدماش لد هنوف ل و هماس

 ناساسو ۳3 دیشهددنوا من هدعب ب واوا ن اس لز وکو ىدا جج
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 یرلنا بورا وو تکرح هن رزوا ءابثا لها هدنسهرظ رخالا عبر یدنکو

 هنازاسم كراناو لستف هد هک رعم لوا ناناق كن رد یدلنا تراسخو تراف

Nنیزسئاوا رادجنز درفر ندمالسا لها بواوا ممدنو رهق زادنا  

 هلا راصتا و نورجا هم یرلتمضح رکب وبا یدلبا عوجر اغاغو الاس
 هداشا لوا ( فرح ییدرد) رایدر وب رورس راه ظا و ل ابقتسا
 ساع دوس اهدا (هدالا) ردەدت کدر دا روهط

 یلتف تیفیک ل د وسا یدیشماوا تراشا هن روهظ ب اذک لیس هد هماع و

 زرد ید راجل

 نوتکم هلا رګ سد یدرّس وک راهدبمش هعاخ بواوا ثیبخ دمو دھر

 ود ب واوا بوک هله ع یکتا كرو نه هک رد هلوکو ب

 هها یضر ص اعلا نب دیع نب دلاخو مزح نب ورع نارجت لها یدردلوک

 نع بواوا کالا ید هاعنص هرکص رلب دتا یاس هدوسابورافیح ییا مین ع

 یا برک یدعمن ور# یس هعاخ هد دم كاو یدلوا ره ودن؟

 هکر ابد ارم هل وا بوروی لاسرا مدآ هرا نا هدقدلواغلاب هبیوبن ع“ ربخ وب
 كنج ندقجا دوخاب هعدخراب یدوسا بول آ دادعا ید ندنادیهو رج

 هدنام رطاخ نوا صوصخرب هود دمع ساد دوساو را هانا للو ا

 لاسراربخ كلسو هلع لات هللا لص هللا لوحر مرجالف ید ا شلوا

 یلتق لدوسا بولوا عجی هاب ثوغ دبع مدآ رادقمرب ندلئابف یرلقدروب

 را دعا تناعتسا ندشنوناخ لد وسا هصوصخوب و هرواشم هدنص وصخ

 ردقنوعلم لوا نونا یدیا شا لسق نیر دن كنواخ لوا دوسا ارز

 ن رصخهلا طاتحا بواوا یرلیکب نکا ردق و شوک مدام د مکی دم وس

 هر هکر بود ردقوب یس هر اح یرمغ ندکعا ما رد هرزوا هظفاحم

 یلیدلا زور هی هطوا عودنا لدوسا بودا ملو راد تارا رقو لوڏ

 رب ویوج رګ رش او رب یب و كابي ندناوب مانالیجا لوا رلد د مهرب مان
 ید رغاب یک ز وکو ا ہ دک دسک یتشاب كلودلم بورک ش و ی وخدت
 نکلوا دیقع رد رما ر ملفا یمو ے ودنک ون ناوتاخ رایدش درکس رال کوا
 با ذک هلهبعناو هللا لوسز اد نا دهشا نذؤ» هدودلوا حاب م یدید

 نوعا مالعا هو هماع لات هلا لص هللا لوس ر یصوصخ و یدایقاد'ود

 ه ی وین روضح ندا فرط نکلرلید روپ لاسرا ور رح بوم
 هللا لوسر هرکص بودا رشوت یارک باعا یتدرلنا مالعا یصوصخوب

 (Y) (ل)



( ۳۸۸) 

 كنا ركب وبا سد یدسایا لاصیا ربخ ه-اجر یرافن مس نوجعاتفالخ
 ناسحا اکس كنيلاعت قحر هکبدد و یدلباتعی لب ترضح بولک هل رب

 نم هقالع هدروماوب ید مز نکلد دعا هسفانم هدرمخو لصف یو دلبا

 كدروک شدا هکشاب ی دنک بویمردشراق یزب نس سد قدروناص راو

 ىلع نرصح هکرد و صو یدروس زرعی راکنا یکلضم كن سرب هسح ون

 قوچ ازعل دوا ربخأت ندنروشم «دصوصخ وب قجتازب هکرلبدید رب زو
 ردراغقیفرواوزروام نفی داوا قحا ند هلج هتف الخ ك رک وب اهسخ وب قدلراط

 هدنای- لسو هیلع یلاعت هنلایص هللا لوسرو زرولس یب خو فرش كنازب و
 هقلخ یرانرمضح رکب وبا هکر هب و رهو یدروس مما هکعآ تعامااکا نکیا

 كرمسهج رک ان هکیدرود هرکصاداننو دج ههللا بوقیح ه هبطخ هدقدلوا

 یدلنشا نارف قحنا ملک د ولربخ ندزس نکل مدلوا ه-فرلخ هرکن رزوا

 كداب و قدناوا میلعتزپ و یدلسشبا رلتتس لسو هیلع هللا یلص هللا لوسرو

 تاغو نال وا قم سک تباغ هکنوسلوا نکمولعم یا)ا اهبا یدعاسد

 هددسکرب کلا ارب ز ردی وق نکفیعض زس هدم مب و ردن الوا روخ رجاع

 هیاراو قح كنهسکرب هدنا اریزر دفیعضرکب وقو مرر ویلا هسیاراوقح
 تناعااکب مسراشیا لزوکر کا ملکد عدم متم, ساثنااهیا و مرر ویلا

 كزس بولی وسیزوسوبنب كروتک هلو یرغوط یتب مسرلشیا رک اودا
 هل و نالوا ماماره كلام ماما مرد اراهغت-هسا هبییاعد همها نوا مدنکو

 لاسرا ینهماسا هرس . (فرح یعجوا) ردشع د ردکرک قوا
 بودا ره یدعاسا لسو هبلع هللا ی یص هللا لومر ام دم رد»دنرلک دا

 هدنرافدلوا هفیلخ یرلت رطح رکب وبا یدیا راثهروم تا ینو از وه

 ههدیر رکب وبا مدنا یدرروط هد:کوا یسویق كن هم اتا | ول

 ترضحیدقیج هعیبشت یخدیدنکو یدراعیچ هب ودروا یباول بودبا ما
 نالاب هفیلخ هدعبشت نیح یا هدرکسع لوا هلا یوبن نییعت ید رع

 دوخ اب كنب ید زسا هرب وا ترمضح هما سا سد یہا RA هماساو

 یس هنو مزمبنب هنهکیدتیا نیم رکبوبا ی د ریو نيع ويد عهلوا ناب یجدنب
 تدوع هعیاشلادعب بوب دوولوا هن هسنلزوت عانا هدنلوپ هللا تعاسرب مرریدنیا

 ند هماساوبد هللا نسردیا تناعا هزب هل-دموقیلا هدزغاب یرج رکا نک ر دبا

 یدر و نذا نوا قلاقهرع هماسا هليا یراههرویپ تبخر را مظاهنوک سا

 ی ی ی ی تیم تر یک اد ات ی ی وا



( AY) 

 هرکص یدتیا تر هیدن دم بواک همالدسا ینوک هکم معف هذاق وبا
 هن هرکص بولا هص>ح سدس ندنئا رم بولوا توف مدقم ندنآ رکب وا

 ناسعص هدنح رات ترد نواهدنتفالخ رع هدع یدلبادر هرکب یا دال وا

 قسهدلاو ) : یدیشل وا ضراع یع هب ودنک یداوا توف هدنشاب یدب

 رد زد یسهجوع كن هفاقوبا بولوا (عتن دعس نب بک نب رگ تذ یم

 یس ەش يکنا تویلوا یردار كل رکو او ردرمسا ما یسهنک 0

 هرکص یدلوا یزقرب ندنا بولا هسکرب نددزا یبءورف ما هب رقو هورفما
 لتهدانعن دع-ن ساق هب رقو یدراو هسقن تعشاهرکص هب یرا د ےک

 نا ا یلص هللا لوسر  (فرح یفنکیا) ید هدنحاکن ته
 رع توو لواردهدنرکد عي دشوا توب ندرودنک هرکصن داسو هيلع

 توف سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا نزاو باطلا نإ

 هيلع ىلاعت هللا یلص هللالوسر مرسک یاب لا معلق وش هس رد یدلوا

 تلخدق لوسرالا دامو * یک و هيا لسو

 هدقدوقوانسهع رکت با *مکباقعایلع مینا ل تقوا تامنافالسرا هل: نم

 رلردستیا تردابم هیهدعاس یت هفیتس بودا ل وق یی زوس كلا قلخ
 ندزسو كب رب ندزب راصنا هکیدلوا زوس زارب هدد راصتاو نورج اهمو

 هدسمب راب دید مل هلوا ريز وزب بولوا زس كب هرکص بود ن وسا و | كيرب
 كلوک ل وا هرکص رلیدنباتعیب یخد سان فارشا بودیا تعی هرکب وبا رگ
 تعب توک یلاصهدنطسوا رمشع كنلوالا عب ر هنس یر نواهک یتا

 دلاخو بهای انب هبتعورمب زو تعاجرب ند عشاهونب قحا ی دلوا هماع

 نٍ راع و رذوباو یسرراغلا نالسو ورعن دادععو صاعلا ن دیس نب

 وبا ناق سوبا نده يماو و بوک یاو تراع نارب ورساب  iتع هر

 بهل یان هتع هدصوصخ وب رلیدلوا هفرطرب ها سع ترضح بوبا
 یازع مونم ماه نع# فرصنع الا نا بسخا تنک ام*ردنءد

 رخاو * نتسلاو نارقلاب سالا لعاو#هقناسو ان اعا سا لوا نع* نسح
 مهیفام هيف نم* نفگلاولسغلا ین هل نوع لب ربج#* نهو ىنا ادهع سالا

 زم هیفام موملاق سالو* هب نوزتعال  Oندهشیاع ید لوا ندب
 یدعا تعب دوا توف ارهزلا هم طاف ىلع ترضح هکر دشعا تاور

 ناش لیکنو تعیب ما مت و لاس را مدآ هرکب یبا ىلع تارضح ہ رکص



( ۲۸۰ ) 

 هدراکوا هدمارب ىدا (هزیع) یکساهک هب رح هام هزاکع كح وک

 بوددیاذأختا هرتس ینا سپ یدرارکید هدنراکوا تفویرلک دنیا بولبروتوک
 ذخا ندیشاع یخدلوا ندرعب ز ینا کرد یهک یدراالف زامن یرغوطاکا
 دوخا ردق عارذرب یدق هک یدیا راو جد یرلنعرب (و) درسا

 هنب راکوا « دن رزوا هود تقو یرلکد- بوی رو هلکنا یدبا هداز ید

 (و) یدبا نوجوع یعسا یداراو ید یرهرضحرب (و) یدراراصا
 یدرر وطیئا یدنا قوش#یعساوک یدیاراو جد یرلیطقر ندظحوش

 هللالوسر (یراعارواوا) یدیا هدنراناب هدنرلاش تدم كلاقلخ
 هایس»-اکا ہرکض عد بولوا یز ہی ولا ضا كاسو ه-لع یلاعت هللا یلص

 كنهشیاعترمضح بولوا (باعع) یم هک یرلتیار هایسر ویدرارود

 ندشار ءافلخ (رطس یعسب) یدبا فقوصو یدبآ ندنس هدر وو

 مهلع یلاعت هللا ناوضر باععا روه ےہ ضعب و هرشیم هرشع هی و
 ردهدنلاوحا هنع لادن هلل|یطر رکب وا (هملک یلوا) اند هدشرارآ 3

 نرکبوبارد هدنرکذ یسهسیلحو بسحو بس . (فرح یکنوا)
 یشرفلا هرهنب می نٍ دعس نبعک نب ورع نب نا ء۶ هفاح یا نهللادسع

 تیلهاج رارولوا عج هدهرع هلبا لسو یلاعت هللا ىلص هنلا لوسر یعتلا

 لسو هیلع یلاعت هللا یلص هللا لوسر هرکص بولوا هبمکلا دبعیعسا هدنتفو
 بیعلت لا ىع نوح ا یراقدناوا دازا ندراتو رلیدروب هیعسا هند | دبع

 رایدنلوا هيم د قیدص نوک دتبا قیدصت نسهرچم جارعمرابدروی
 هدرلنوذ نیحارب ز ردراشلوا دلوتم هرکصیا حاترب و هنس یکبا ند وين دلوم

 ید ه۶ ندنا بولوا هعرکم هک یرااشنم راپ دبا هدنشاب چوا شا

 تومو تلا زج هدننب یم وقو یورتو لام یدراقیح نوجا ت راجم الا
 ند شی رق یاسر هدیاهاج یداراو یس هلماک لضفتو ناسحاو مات

 تریضح هلکنا یدبا ندسان فعاو بولقلا بوی ندهرواشم باحعاو

 رش الصا هکر ید یک یدیآراش | رژ ی رج برش هدنیله اج مان نام
 یئاضفنالوامالسالادعب یدیا فراعهب رع باسناو مابا نکل ردشملیوس
 امنع یلاعت هل | یر هشیاع یسهشن رش لح ( و ) ردقوج تاغ دوخ

 یان نینیعلا راغ هجولا قورعمو فیح و ضیاهرزوا یودتبا فص و
 (یردب) یدردیا غبص هلا مک وانح بوا وا عج اشالا ی راع ةهبا



( Ao ( 

 هدک درو: ڪک یرلنا ىلع ترضحیبیدیشعآ لاسرا ؛دنفیدلوا بااغ
 نوجا یرلسقل لسو هيلع یاعت هلا لص هللا لوسر

 هدسوماقردکعد نیکسک كب دوخا فیطا یو راستخا

 ندنراردب هکر د ی ¢ کو ردوب جلف یرلق دناشو ادتنا کو دا ک ردهشب وب

 یدی(راخرز)ر ولو نوار هلج هک.ږاراو جد یراق شلاق ارم
 ردشملوا هيس نوحا ینیدلوا نوزوا (لوضلا تاذ) ردددع

 هدد وهلا ےک وا ردشعا لاسرا هدابع ندعس هدقدلوا تع رع هردب

 د هللا 46+ نیع ( هی دغسلا یشاوطا تاذ ) ردو نالوا نهر

 قولاج مالساا هیلع دواد هکر د ییک ردیخرز كنيعاقنيق ربکعوب رد ور
 ردشملا ندعاقیقون  (هضف) ردخرز یودیک نامز کودتا لتق
 هللا لوسر ( قنرح) ردشتلوا هیعس نوهغلداوادهصق (ارب)
 یوکر ی یخو یهضف هللا لوصءلا تاذ یوک دحا لس و هلع هللا لص

 یزرفغم یکیا ( و)ردرلشی هنب رزوا یرب ر یی هیدغس هلا لوضل تاذ

GE NEEهدا )غ وسم ) یر, و ( شوم )  

 یرهبج جوا (و ) یدیاراوغ وسم هدراثاب كرابم یتوک هم حد تواوا

 ردهناد تا ( یرلبا) یدزرک هدنرانوک كلتح هکندنا راو د

 ردا ندعاقیقون بولوا ندعیحواوب  (ارفص احور ارور )
 یخ یسادص هدقدلنا (مونک) یدیاندظحوش (اضی)

 ردشاا هداتو تولب رق 1 وک دحا یا ندع یدنلوا هرعس هل_ةأوا

 كنو و ید ا روفاک یعسا هکیداراو ید یرهعحریو (دادس)

 (راناقلق ) یداراو یسه-هلح شک جوا هکنداراو یتا رب ندعدا

 نوجا یتیدباق هدنرزوا كلا حالس (قولز) ردجوا روهشم
 ناقلقر هلسو هباع هللالص هللا لوسرو (قتف)  یدناوا میس

 كرابم یدیا راو یری وصت شیک دوخاب باقعرب هدنرزوا یدل وا ادها

 یدردیک ی اعت هللا ییاث لوا بو دا عضو هن رزوا لاشع لوا نرالا

 ی دنا شهلا ندع اھو یجوا یدیا ددع شب (یرلذا ر نم)

 کاک ید قار نمر و (یوش) اکا هک ید یرا-قارزمرب و
 یعا كنبرب یدا ددع جوا (یرهعرح) یدزرد (یت)

 ندقارزمرو (اضی) یيعماهک یخدهیرح كویریو (هع)



( ۲۸۶ ) 

 عضو هن رزوا لر رس لوا هدنرلفداوا توف لد هن رلدافوأت یدزروب وا
 هدنرزوا رب رس لوا اکربت نرانو م ق-اخو یدنابق یزژزامن بوتلوا
 هدنش كن هشياعردثاروتوک هدنرزوا كلا یخدرعو رکب وبا یدرررونوک

 تي ترد یتا هکر ندهب واعم "اوم بوناوا عب ندی وت ثاربع یدرروط
 لقنیتوم هرزوا حورشم هجوو یدتا فقو ه-هلخ بولا نوناصهمهرد
 یجنا یدب اراوید یرلکشودرب ندناتعسو یراهفیطقرب ویدرونلوا
 یاعت هللا ی یص هزلآلوسر هکر دارکذ هدحامنع یعلح ىدا ندتغیلامرخ

 یدیاولط هلباکوب هود یحما كکشود یرلدناب هدرلنود نیح اسو ھ-۔آع

 شراقرب وعارذر یکلولتباو یرادقم عارذیکیادوخا عارذیکیا یغلنوزوا
 هکیدیاراو جد یراشارفر, ندعداو یدیا یرادععشراقرب وهزادنارب دوخاب

 یدیافیل یجحایخد كلا هک ی دیاراو یندیرلهداسوربندعداو فیل یا
 رسءیدررالیفزام هدن رزوا كلا هدتب وهدد جس کیدیاراو یرهرجخرب (و)
 شعروب هنداع ترمضح هکر دشلوا دراو هد هشباع تبدحکودتاتاور

 صا ویدرب ولا نددج“* ییهرجناکب لسو هيلع یلاعت هللاییص هللا لوسر

 نوا )را یدروٍ ون درداکد هدک لا كصیح كنساب ر مباح نهکمدیدرا.دروب

 زوفط (رلجلق) رد هدنرک ذ بورح تالا فرح یجنر
 ندنردب هکربد یکردوب ج د یرلقدلوا كلام ادا (رونام) ردددع

 هردد (بضع) ردراشلک هلکنا هب هندم هدنتفو تر ردشلاق ثارمع

 تارعف هدنس هتروا (راققلاود)  یدلبا لاسرا هدابع ندعس کرک

 لا کو 2 كناف ردشعلوا هست ندنغیدلوا رل هرعف یک رهظ

 یتوکر د تولوا كمنمهد--او ررب و ج ی یصاع هدتاضا ورا

 هدب رح یراقد:او بره بولوا هدنرلنب اعاد حاف و و یوسف هر ريم

 هلج یلعاو تارکب و هراودو هقلح و POET یدرارروتوک هل یا

 ردعلقىرلقدلا هد لحم ر ر مانماق هدهداو (یلق) یداندسشک

 هکربد ییکردهنسانحم توم  (فتح) ردکعد یسک (راع)
 یعسک (مذتم) . رایدلوا كلام ندنراح الس عاغنیقون هنجواوب

 یکناو ردکعد ییدس ک بواب تقو یییدلروا (توسر) ردکءد

 هدااصارد_ثلوب هدکدتا مده یتسلف نالوا RR AE یعلق

 وش رکا یدیاراو نعش درب كنو دنکب ولوا كن یاس. رع یبا ن ثراح
 هرکص تودنازدن وید ء هدیا هبه هاف یع رلعلثوب مسرولوا بلا هع هد

 ی یو و ی ی نف فن

 i a یا تر لا نت ی ی ی یک تن



) ۲۸۴ ( 

 هرکص یدروبیهن ندةعاط ماخ نوتلاو یدنا بوراقیج هرکص یدنقاط

 دع یشقنو یدیا ند شک جد یصف هکرابدرویب ذاا متاخر نرد شک
 هرکص بونقاط ناسمعو رعو رکب وبا ینا هکر د اخ لواو یدیا هللا لور

 دیدحرب و ی دو جدر و یدش ود هنس ویق سیرا ن دنلا ك اڪ

 یدبا هللالوسر دم یدقنبولوا یولمهلا شک هکیدیاراو یخد یرلماخ
 دم رلقامر هجرمص لوص هرک قوجو هنشامرپ هچرمص كن رللا عاص
 یک اخ هکدرک هالخو یدرارر وج هسنفرط حا نصف بوتقا ط جد

 ندهجاط ماخ هنعامر هنر واو هنغمرب تاولص ی لع تنرضح و یدراررافیج

 یرلنا هک دا شعا ادها تسمه هداس هایس یکنا یش هی .انهردواتتعووم یمن

 یدیاراو ید یرلتسم تفح تردورلبدروب چچ هنی و ز.وا بویک

 نیتفودح هک یداراو یرا بس لول کاو یدا راشمروس ماتخا هدر

 هللالوسر (لصف) یداوراصرلتا هکر ید یی یدیا نیتنابق تاذو
 یدقر هدنعان ن ان رو یسا طور هدنماننک كالو هيلع یلاعت هلال ص

 ندنک یا راو ید یدق باضمر و یدا راو جدقر هدنعان ثیعمو

 ی درولیصا ھه اکنا ح دو یداراو جد ین د ه-هلح ر و یعهض چوا

 یدراروق هتلایزارب م-بواوا جد یراحدقر ندنا دیعوح دقرب ندجاجزو

 تسدیاآ هر 5 قوجندلاںواوایراروتر ندشاطویدراردا لوبتاک اهلی هصک

 هرد اصویدرروط»ا:>هدنگا هکیدیاراویرل,طحر نده شو یدررولا

 سقومینا هکیدیاراو یر هیناردنکسا ذعب رب ( و)ید_اراو یرلبعقرب هدنمان
 هر ها لوا هک یدزروق یراهنآ نالواهدنمان هدم هتشا كنا یدنا شعءاادها
 یراناد همرسر ویرلقارط لاقصرب ندلبذ کرد ےک ندحاعو یدرراه

 دن رب ره كنن ازوک رام هللاا دعا تقو یراق دنا هن وجت وا و یدیاراو

 یدرار رو لاک[ هرک ک یکیا هنلوصو جوا هنفاص هدناوررب و هرکرجوا

 ج د نی رله رش لاوصو نیراضارقم مان عماج هنا كن عبر لواو
 یرهءصقر مانا رع( و)ید زارا ندن رلنا ځد هدرفسهدرلزوب و یدرار ود

 یرلءاصریویداراو یسهقلح تردویدروتوک مدآتردینا هکیدیاراو ید
 ید یزژر رس رب ودمر و یدرونلوا حارخا رطذ هک هاکنا هک دیا راو

 نیا هدنس هناخ ك وبا ولا هد هن دم ىدا ندجاس یرلقابا هکیدیاراو

 هد رزوا كلا رع رب ؛ یدا شعا لاسرا یر رس ل وا هرادزک دوتا



CRE) 

 هلا لوسر (حاتل) یدیاراو هررب ند ڈک هدنن روب هکرلبد رو

 نب دعس یربنا بواوا یسهعتل سر شب قرق كاسو هيلع یلاعت هللا یلص
 هکیدبا راو یر یدب (و ) یرلنو وقز وب ( و ) ی دشعا لاسرا هدایع
 ردهدنرکذ یراسابل ( فرح یت وا ) یدرردتا یر نعا مایرلنا

 ترضح بولوا یسهماعرب مان باڪس كلسو هيلع هلا لص هللا لوسر
 هلا لص هللا لوسر هکر دا تیاورںانللا بحاص ردراڈ مرو سابلا هب ىلع
 ی رب و هنکوا جوار بوراص نسهماع كلع ترمضح )سو هیلع

 هللا لص هللا لوسرویدروس ولدرد رلج ات كن هک الموب و یذتخراص هن درا

 هدنما حو ید ررمک هماعرسهوسالقو هوسنلف سهماع سو اع

 هایسرب ه دنرلش اب كرابم هدق داوا لخاد هی هکم ینوکمحف یداراو یزنادررب

 یدیا راوا دوس هماع هدنرلشاب و رلبدوقوا هبطخ هسانو یدیاراو هماع

 یذمرت یدرارروس اخرا نیسفتکلانیب ن را هما هدنرافد زوس راقعاو

 یدراردیقراصنیفتکلانیب ام نجوا هءاعرل هسروپ ماعا نگ هکر دنا تباور

 یکلموک ك لسو هيلع هللا للص هللا لوسر هک رد و ره ند هنع هللا یطر سا
 "هدرب و یدیا لد هغسر یک هکر دب و ص یدناهصق یرلکب ویی و تواوا هش

 حس یرازاو یدیاربشر و عارذ جوایبا و عارذ قلا یمانوزوا كن هفی رش

 ش راقرب و عارذ یکیا یضرعو شراقرب و حارذ ترد یلوط بولوا ندناع
 راج یدرار روشود هرکصو ژرک هدرلماربب و هد ههجیخدیسکیا بولوا
 یز رو یدرکر جا "هدر هد هعجو ن دیع هکر دب وره ند هنع هللایضر

 هکیدرولواقوح یدررلس نیرزوب كرابم هلکناهدنراقدلاتسدنآ هکیدیاراو
 یردلم ءاسک ی نحرقر و هدر لب ییاویدزرلس ید هلبا یرادر فرط

 دام ءاسکرپ هنع هقایضر هثباع هکر دشاوا دراو ه دعک یدیاراو ید

 یدید ید اوا عز هدنجا كنوب ی ح ور بور امیج طی رازاو و

 هتل رازار و هربح بوت یا لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هکر دور
 لوطو هیطال رافص سنالق ترد دوخاب چ واو ضیا ءاسکړ, و هصیجخو
 بو یرلکدونم ك و ردرلسشغا كرت هسروم هر و رازارب ش راق شب
 هیماش ةسبجولکی راط تقورب و ردهدرب عونرب هکیدبا هربحو ض اب صیخ
 ج د هیمور هبجولکی راطندهبعشنب رغم ردراشیک دا5 تقور و

 بورپ دا اخر ندنوتلا سو هیاع ها یلص هللا لوسر ردب وره یراک دک



( ۲۸۱ ) 

 هکر دیس. رب كن هسسهآ چ وا وب رد شمام وب هدنرلارغ كوبت و ردپ نجا
 ةثلثلا ییعو " هدنرصح بوروب لوق ن راب وت كرانا یلاعتو هناصسقح
 هنس هصق هدنرک ذ یسورغ كوبت ر دشهروب لازنانسهع رک تبآ ط۱*نیذلا
 ندنرب رنوا هللا لیس یف هد دحاموبیرادرضح بعک وب یدشعل وا تراشا

 رد ثلوا توف هدیللا هدتاور عل مدتم ندنح رات قرق رد شع راب

 ی دشعا تعبد یرکذ ندنهو نک 5 هک (هحاورن هللاد-,ء )

 زراوط یراکدنم كلسو هلع هللاییص هللا لوسر (فرح ییزوقط)
 ادا (تکس) ردرانو (یرانآ) ردهدنرکد یرابیرغو

 رغا ردرل لا نوتاص ه هیقوا نوا هد هندم هکر دو تآ یرلقدلوا كلام
 بحاص ردشعد یہا مهدا E دا تیک تولوا نيا قلطو لعح

 هدنرزواكناردرلشعروس همست کس هرکص نولواسرمضیدا نکیا هدنلوا

 نوععدلوالزوک ی سه ( زت رم) ردیسا نعدحایرلا نعادحا

 هدنصوصخ تاو یراص الا تباثن هع زح هکر دلا لواو ردشملوا همس

 رلیدنوط هنن ر ده اش یا یا بو دنا ت داهش دت هل کل رک ربیع

 هردص)یماذطاورعنءورفردشعلوا دیس نوڪ دلو ا ییغابو لو (برطا)

 بولوا نوزوا ینیرب وق ردشفلوا هیعست نوهب دلوا یلواط (فیل)ر دشع |

 ردلعان عع لیعف ی دناوا هیمس نوک: دعا رس یتعب فط یر هکاب وک
 ءاربلا ییان هعس ر ردن ورح د هلا مغصت غصو هلل ا هاخ و مج

 سقوقم ردشکلوا هیعسل نوعا یززلت تدش (زال) ردنغاادها

 ند رج تر (رع )رد هیلع یەم یسب دی وب (دجم-) (درد) یدلنا ادها

 (لحرم)(فرط) (ناحرس)(لاععلاوذ) (فللاوذ) (لع)یدیاراذع ارتش ا

 فاتح یوانواو (بوسع)(بوبعو)(بیح) (تدنم)(حوالء)(حاورم)

 نقوعم بواوا ضا (لدلد) . ردرلنوو (لراف) ردهف
 یاذطاو رعن هورف (هضف) ردشم: یوبن یاکاخ یا دعا

 (یرجناا) ۰ .ردشک ندا تحاص (یرعا) رد

 (نراج) ودع ندیشات  (یرخا) ردنلک ناو لونا همود

 هورف (رونعب)  ردشعا ادها سقوقم (ارتع) ر درلنو

 (رهود) ردرپ یسکیاو هکر د ییکر د شمر و هپ د۵ ورګ نب
 (اعدح) ایضع) ردرلتمروس ترک هدنرزواكنا هک (یوصق )ردرلنوب

 مانتغا نسءودرب كالهجوبا یت وکردب و یدیغوب عدجو بضع هدرانوب

 (aA) (ل)



CN) 
 ندا, یتا رک, وبا تربضح « دتاورر و رع ترضح هدک دا لفن هماش

 رجم ههل وا توف هدن_ رات ترد شع هد-تقو جاعاتو یدترونک

 ی هلیلح تعدخ لوا نامز قوح یدالوا هدعب بودا كالنذوم هدلوسر

 هک ر دسام نن سبق نب (تباث) یرهشا كنابطخ (و ) رلبدتا ثراوت
 ندابطخو ارءش (هحاور ن هللادبع) یدئوا رک ذ هدنانک هورک

 بولوازاجر ردشلوا دیهسش ینوکربیخ (عوک الا نیمام) یدل

 هللا لوسر لوم دوسالا دملا ( هخکا ) یدرل وس زجر هدرارقس

 ی دروقوا رجرو ر٢ش بولوا ناو دح لزوک لسو هیاع یلاعت هللا لص
 دی ور)اکا )سو هیلع یلاعت هللا لص هللا لوسر یدرال يا یدس هرنتوتاخو

 "مت ردرلنوناخ داره هدنوب ردکعد راهشرشرب راوق رایدرو (رب راوغلاب اقفر

 وید هیلبا رثأت هنرابلق یدح هک داش بوتل وا هشت نوا نيدابربق

 نی  (ناسح) هکردهسک چوا ارعش (و) رایدروب منع ی هجا

 هيلع یلاعت هللا لص ههالوسر یراصن الا مارح نب ورع نب رذتلا ن تیاث
 لب ریج هکر اربد بورو رمخ یاعد ود (سدقلا حورب دیا ےھللا) اکا اسو

 یاعت هللا لص هللا لوسر ردشمروبب تناعاهلا تب ش اکا مالسلا هيلع

 یرافک ندخرط م ناسح عل (ینع انام ناس> عم لیریجنا) سو هلع

 رد هل هلکنا ل: ربج ه درلتفو یکیدرب و باوج هن روعه كرلتاو هعفادم

 ردشل وارحم هنس مرکب زوب اعج هدمالسا هنس شعلا هدنیلهاج هنس شما

 هنس رژیم رکب زوب هلج مارح یدج كنب ردب و رذتم یدجو تباث یردب

 ع وقو هدنسح رات ترد یللا قوف كنب رلیرضح ناسح ردرلشلوا ر٥
 هللا یلص هللالوسر هللا یرلیطخو هللا ع رقا یر رعاش میم ونب یدلو

 سجرایدتسا مدآ هکمرب و باوج هسباح نب عرقا بولک هلسو هيلع یلاصت
 رلب دروب رها هسق ن, تباث بیطخ a یلاعت هللا لص هللا لوسر
 تباث نب ناسح یرعاش هرکص ماتا بو رب و باوج هنیبطخ ك رلنا

 ندهقناط لوا سپ یدربو باوج هلرعاش كرلنا بوروی رما هنب رلترضح
 كس و هيلع لاعت هلا لص هللالوسرو یدلوا نالسم رعاش لوا ادتا

 ارادن رار ضخ اوکو ناسح یرارعاش نالوا د دش كي هش رزوا رافک

 (یلسلا ىج ار را یراصنالا نب-ةلا نب ورع نب كلام ن بەك )
 ردشعل وب ةد دهاشه راشو ناو هبقع بولوا نجرلا دولا یس له



۹۳۹ 
 یدینشاوانیسیعن دنن رزوا تاقفن ندلالا تب و.ق دلوا ندوم هبهسوک
 نوحا دامح هرکص ندنرلتافو كاسو هيلع یلاعت هللا لص هلا لوسر

 ترضح هکر د رلضءب یدلوا یک اس هدنا هوا توفات بوراو هماش

 هماش ید هرع ترضح بودا گالنذ وم هددم نوت ید ه رک: وبا

 یغو داغا ردق یغودلغا هدنوکلواو یدسابا كالذوم هعفدرب هدنک و داک

 هلع یلاعت هللالص هللالوسر هپ هرونم ةنیدم ید هعفدر و ردشملروک

 هلا یرل-انلا كمارک باعصا هدت دلک نوحما تراب ز نش رش ربق كمسو
 قوح یلئاضف یدلوا رداق هکعا مات ندقلعا نڪا ی درب و ناذا

 هنج اکا مسو هیسلع یلاعت هللا لص هللا لوسر هکردب و رمو ردروهشمو

 شّلا ردشمروپ ود م دتشا هدکوا نتوص كکلعتن كنسو مدلوا لخاد

 هدقشمد هدنخ راترب یرکب ه داور ضع و یر رک نکیا هدنشا ترد

 هدناسک باب هدتاور نصب و هدند یسوق كحوک كقد تولوا توف

 اکا هکیدلوا توف «دان راد نادنتسارف قشمد هکربد یک یا نفد

 را تباغ ردا تاور نتوف هدبساح ید یبک ی دروناکا و رراو قوج
 یردارپ رب مان دلاخ یدیا زا یرلنا یکیا كنلاتص واب وب نزواو فی و

 ورع ) ردشمالاو یدال وا كندنک یدیا راو یس هرمشمهرب مان هرعذعو

 یا یس«دلاوو هدب از نب سق یردپ (یرماعلا یشرقلا موتنکم ما نیا
 یس اط كنب رلرمضح هع دخت نینمولاما تولوا هللا دبع تش دو زاح

 یاو یدحا ترڪ هللارع ن بعصم بواک حال هسا ندع دو ردیلفوا

 ردشموق هقیلخ هد هنیدم لسو هيلع یلاعت هللا لص هللالوسر هعفد جوا نوا
 هرخم یی (هرس هروذحوا) یدلوادیهشهد هسداق هدننفالخرع

 هللا ل وسر ردشع د ىکا نا دول یا هريڪم ن سوا یک و لس

 بو روس نییعل ن ڏ وم هد هڪ ىا لسو هلع یلاعت هللا یلص

 ردراشلوا نذّوم هعلوا ضرقنم « دنتقو دیشرات یدالوا هرکص ندودنک

 یدسلوا توف « دزوفط یللا ی د روقوا لزوک یتاذاو لزوک كب یتوص

 ن راع هک ۰ (دناعن ظرقلا دعس) ردشلوا تباور جد هنوکی رغ

 رربدظرفلا دعس نوهتیداوا لوغشم هننراح ظرق ىدا ییاوک ك رساب

 بورود نییعت نذوم هیابق ینا لسو هلع ىلاعت هللا لص هللا لوس ر

 یراترضح لالب هرکص بودبا كلنذوم هدلا نامزرب یدروب حم“ یني زول

E> 



) ۲۲۷۸ ( 

 قیدصلا (رکیول) یدلروب نیم هب رزوا ساجخا نالوا ه دع

 ترضح بواب روم نی ریما هدنزوفط كره نوا یماقا جج مس وم
 ندرلنوب و ی دنا ھت رزوایط ت اق دص ییاطلا متاح نب ی دعو یل
 هلبقرهارب ز ردرل ثلوا نییعذ هنافهدص میچ را هسک قوح جد یرغ

 یرایراوحو اقن  (فرحیجشدب) یدیاراو مداررب هنب رزوا لارهو
 هللالص هللا لوسر تقو یراکدتبا تعب هد هشع هدراصنا رد هدنرکذ

 مدآ یکیا نوا یک یرایقن لی رسا ونب اکب هکردرویب رانا سو هیلع یلاعت

 نوا كم افو ندرلنا نب بولوا ابن هش رژوا یرلءوق رلنا هک كراقیح
 هکراب دراقیح مدا جوا ندسواو زوعط ندجررخ س م هلا قاثیمو دهع

 نیدءس) می رلا ن دعس (هرارز نی دعسا) زدرلنوب نالوا ندجرزخ
 نعنار) هحاورن هللادبع (تماصاا ن هدانع) دورععن ءار (هدابع

 ردرانوب نالوا ندسوا (مارح ن, ور نب هللادبع ( رع نب رذنم (كلام

 هللا لوسر و (ناهبتلا نب مشهلاوبا (هقنح نی دعس (ریضح نی دیسا)
 نمسرالیفک هزکی راب ریسغزمس یدعا هکیدرویب هرلنا سو هيلع یلاعت هللاییص

 (نامع ( رع (رکبوبا) ردرلنوب نوی راو>وعرنب یسعلنوب را وح ا ذلافکک

 هدییعوبا (فوعنب نجرادبع (صاقو یا ندعس (رپ ز (هملط (یلع
 ردرایشو رق یسهلج (نوعظم نی ناعح(بلاطیانب رفهج (هزج (حارطانا
 یرلبیطخو یرلنذوم ( فرح یجنرکس) نیعجا ےھیلع هللاوضر
 (لالب) یرللوا هکرد هسک ترد (رانذوم) ردهدنرکذ یرارعاشو
 یدنکو حاب ریعما یردپ بواواورعودا هدعاوررپ هللادبع وبا یسهنک رد

 هدنوبنءادتا ردندنرل دلوم هارمس هدتا وررب ندنرادلوم هکم بولوا یشح

 بولوا بذعم هللالیبس نو ندرلندبا راهظا ادا یتعالسا بولک همالسا

 رد هرکص بودیا تذا هرم لاک فلح ن هيما ردندرلندنا رب بص هیاذع

 نکیا دع یدلبا رسم هن رات رضح لالب لتقف كلا یلاعت قح یئ وک

 راسوقدنخو دحاو ردب ردشعا قاتعا بولا نوناص یتا قیدصلارکب وا

 هلا لوسر بوناوباعم هلبا لسو هیلع یلاعت هللا صرع ریمغپ هد دهاشم هللا
 ةاخاوم دقع هدننیب حارطا ة دبعوبا هلکنا لس و هيلع ىل اعت هللا یلص
 هدمالسا ادتاو شعا كالاذوم هدننایح تدم هدرضحو رّفس ردشمروس

 یربغ ندلسو هيلع یلاعت هللا لص ههالوسرو ردشءوقوا وب قد رش ناذا



( ۲5۷۷ ) 

 فال نیا ن تبا نب مصاع (یوتنلا درمیان درع (ید-ء اتا

 نی هشاکع (سیلا نهادبع (ییرزخا ك تع ییانب هللادبع (یراصنالا

 (هحاور نی هلادبع (فوءنب نجادبع (حارجانیهدربعوبا (نصحم
 (اجوعلا نا نا ییللا هللادبع نب بلاغ (دعسنب مشب (یرهغلارباج نیزرک

 (یراففلایمعن مک (یدسالا بهو ن عاج” (یرعطلا همان ورع

 (صاعلان ورع (یراصنالا:دیدحنب مهاعن هبطق (بلاطیبانب رفەج
 (ییهشالا دز ندعس (ديلولا ندناخ (یررطایب ر نناماداتفوبا
 نب همقلع(نصحنهنیع (ییالکلاناینسنلاعع (یسودلاورعن لفیط

 (رعو (رکبواو (هئراحندب ز ناسا ( للا هللادبع نر رج ( زرخم

 دالب ولنابع (فرحیملا) نیمجا ےھیلعیلاعت هللاناوضر (یلعو
 ناساسنب (نادا) ردهدترکذرالماعوا رعانالوا هنب رزواتاقدصو

 ردوب ناک همالسا ادا ندمت لولم بولوا ندنلسن روک مارهب یسرافلا
 ن دماللسا لها رلیدرویب نیبعت كب هنع هرکص ندنک اله یرسک یاو
 هد نک ییوزخنا هيما نن _._(رجاهء)  ردوب نالوا كب هنع ادا
 هومرضح ىراصنالا یصایبلا دنيا ن ( داز ) ردراڈعأ كب هفدصو

 هلحاسات هب هعمزو ن دعو د ز (یرعشالا یسوموبا) راب دنا كي

 رلیدلیق یاوهیهدنچ . (یراصنالالجنذاعم ) . رلیدشا كب هحنراو

 ردرلشع | كب هر هکم نکدا كسک | ندیمرگم زونه نس (دیسا نباتع)

 (دزب) ردراشاف یسلاو نارجت هیما نب برح نرخ (نایفسوبا)
 هیانص (صاعلا نیدیعس نیدلاخ) یدنلیق یلاو هیاع نایفس یا نب
 یداو ریدیردارب لدلاخ هک  (صاعلاندیعس نب ورع) یدنایق یاو
 ید وب هک . (صاعلا نب دیعس نی دیعس ) یدنلیف یاو هیارقلا
 یدنایق یلاو ردي مغو كرذ هن را هب رق هن رع بولوا یردارب كروب نم

 مان طخ هدش رح بولوا یردار دو.( صاعلا ن دیعس نب نابا)
 (یرضخللا نب ءالع) ردب وسن اکا یطخ حامر هک یدنلیفیاو هپ هنندم
 ناع ( صاعلا نورع) رد راشاف لاو هن رزوا فیطق هدنب رح
 هني رزوا فئاط (ییفثلا صاملایا نناغع) ىدنلقىلاو هنلاعاو

 یدنک (یدیزلا ثوفب دبع ن ءزح نهیج) یدلروس نییعت لاو

 (بلاط ییان لع) . ردراثلروس نیت هن رزوا راسجخ نالوا هدنرلنا
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 ور ن هللادبع نب هرعسغلا ی هشذح هيما یبا نب رجاهء)  ردرلشعا
 ود ردار كن رات فح لسا نینمّولا ما هک (یورخا یش ر لا موز نب

 هدنکر دراشمروب لاسرا هب یرښ ل الک دبع ن ثراح ندنرلکب نع ینا
 رکب ولا هرکصرایدروب نیت جد لماع نوحا ذسخا نااودص فدص و

 روهظ یس هیظع راثا هدنا بوردنوک هنکنج را دتره هن ینا یرلترضح
 هللا لوسر ( نقلا هتشرح نبر« ) ر دنا حف نس هعلق ربح و

 بوتکمرپ اکاو یدلک هلا یرمخ یمالسا كف هلسو هيلع یلاعت هللا یبص

 كوب ( قبلا عتسالا نب هاو ) رایدروپ لاسرا هنوف بور و
 هللا یلص هللا لوسر ردشلوا ند هفص باعا واک همالسا یس هنس
 ردشمروب لاسرا هرد.کحا هلا ديلولا ی دلاخ یا "و هيلع یلاعت

 بوالوب هدرازغ هدصجو قشمد یدلوا نکاس هدماش هدعد لزان هیهرسهب

 توف هدقشمد هدتاوررب و یدلوا توف هدناو یدراو هسدقلا تس هرکص

 -بولوا ءدشب دوخاب تلا ناسکس هدنرخاوایینطلس كاملا دبع یتوف یدلوا
 سنج نی هرب و ) ر دشل وا هنس ز وب هدت او ر رب و رکس ن اسم یس

 لاسرا هب یلیدلاز وریفو ی رعطصالا هب ودادیئآ ( یعارطارضح نب

 دوساراروب زم هکر ایدروب لاسرا ه یلید ششج « دنعو رد راشهروب

 هللا لص هللالوسر (فر- یجدرد) راهیلبا لت یتوعلم "یسنع
 ظفح هدرضحو رفس مارکب اعا رد دنر کد یراسراح كلسو هیاع یلاعت
 یس هع رک ترآ ( سالا نم كمع! هللاو) هرکصیدرارواواهرزوا تسارحو
 هد شو رع ینوکر دب (ذاعم ندعس ) رایدتیا كرت هدقدلوا هلزان
 زد شم هلکب یلسو هلع ىلاعت هللا لص هللا لور تقو یرلقدوب وا

 (ماوعلانرعب ز) ر دشمهلکب ینوکدحا (یراصن الاذلس ندع )

 یدلک هدارفلا ید او (لالب) ردشم هلک قوک قدنخ

 (یراصن الا ساق دبع ن ناوکز )(صافویبا نیدعس)(یراصن الابوباوبا)
 اارس و ٹوعب (فرح یبمشب ) ر دند سارح "هلج (رشب نیدابعو)
 هدبع) بلطلا دبع ی ءرج) رد هدنرک ذارمما نالوا هش روا

 شجج نب هللادبعو (صاقو ىا ندعس (فانم دبعنب باطل! نب راح انب
 لس ندڅ (یراصنالاربع نب لاس (دشرخ نبیدع نب ربع (یدسالا

 سنحن ورگی رذنع (دسالادنعن هلس وا (هنراعند ز (یراصنالا
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 نی وان ورع ن لیسج ن ذاعم) . رلیدیا بکار یهرکیزوب هکرایدلوآ
 هد هبوع تواوا نر دعونا یسههنک )ی تلا یجرزرطا یراصد الا

 هددشاب رک نوا تقو یودلک هعالسا ر و هد دهاتم واو 5ا دنو

 نوا توعد همالسا هنعیج هکرد یک هلع یالع هدنکینا ی دا

 یدنکآ زن فوج ندضاوعو كولم كنع لها سراب درو لاسرا

 هدنح هدنع ینا هکر یدراضءبراب دلو | نالص نسلا دحو كنج هلا یراضر

 ردراشم روبب لاس را نوحما كا قلیضاق هدنراشب بودیا ماع نارق هسان

 کح لاهن نکرردنوک ریا لسو هيلع هللا لص هللا لوسر هکر دبور قح

 ا هدنان یدید هلام اکحا نالوا هدهللابآک رایدروم ود ن هرسردنا

 كس نم هلوب ید هدنااب یدید هلرانالوا ه دنتنس كهللا لوسر هدنراقدروس

 هک نوساوا دج ههللا لوا یدیدمردبا داهتحا هللا مر هدنراقدروپ

 یاورایدرویب ود یدتیا قیفوت هنکیدوس تك هللالوسر یتلوسر كنلوسر
 سا جد نوا ضبق یلاوما یرلکدتیا لیصحتو عج كرالماع نالوا هدنع

 صاعلا ن درس ن دلاخ هد اهاص هکیدا مدآ شب رالماع لوا رل دروي

 ن ذاعم هد دنحو دیبل ن دان ز هدنوم سضحو هيما ن رجاهم هد دیک

 ناعم وب و رلبدبا یرعشالا یسوم وبا هدلحاسو ندعو هعمزو دسزو لیح

 هللا لوسرو یدبا درهوجو تکی لزوکرب لطفا كراتکب نالوا « دنموق
 ےھلعا)ہدنتح كلا بولوا ندرانر و یوتف هدننامز لسو هیلعیاعت هللا یلص

 وبد (نیتوترواةوترب ۳ اماما هيلا موب یاب لبج نذاعم مارطاو لالخاپ
 نوعاط هدنس هیحات ندرا هدنح را ید نوا اب رکتس نوا ردرلشمروم

 ترد دوخا حوا زوتوا رلضعب یدلوا توف هدنشاب رکس یرکب هدساوع

 هدنغامرا ندرا یهدنرانک هغ سش هدروعلا ناس» یرقرار د یدیا هدنشاب

 هقلخ هد هبیاج هکر دب وران ه دنناب نجرلا دبع یلغوا رد شالوا عقاو
 شن وب ارز تلغاط صاءلا ن ورع  دکدتا تباصا نوعاط
 مزب هحرکا نس بوتلاق هفایا لبج نذامعم نامه یدد رد هدنسه] زی

 هلا لوسر مدنشا نب نس لضا ندنراج كکلها یدنک نکل نس هدرمجا

 یدروی وید ردتسجر هتماوب نوجا نوعاط مس و هلع یلاعت هللا لص

 هللا رک ذ هلی هلک رلکدتا رک ذ هللا تجرو یذاعم لاو یذاعم نس برات

 تاور ثیدح را هسک قوح نداعصا رابک و ندنراترمضح ذاعم یدید
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 اسو هلع هها یلص هللا لوسر جد ردیشا دنرق ربا كماشهن لهج وا

 هد هدد کا بواک ةعالا مدعم ند نمرو لوخد هتس هناح كرا

 ردشلوا توف هدهکم هکر بد اما دهن یتوک كومرب ردشعا ترعه ید

 ردرلشمروس لاسرا هحورسمو ثراحو لالک دبعن مع ندریج یتا

 هرکص بواوا نباح كموسون . (یلجنا هبل نب نایح نی تارف)
 كخا لتقو هلتاعم هللا هلسم ینا ردشاک هتفرط مسو هلع هللالیص هدالوسر

 لاحرد هر رهوبا هکر درل ثهروس لاسرا هلانان هما نوحما یص وصخ
 ہدف رح تازحتم ےک ہنی دوا دن لاجرد رایدنلوا نییعت هلی هلکنا
 مح نب هفاذح ن بهو ن باح نوعظءنیه-ادق) ىدلوا تراشا

 یس هری ڈه كر ترضح بولوا رجوبا یسەبنک (یصححا یشرقلا
 ههادبعو نام یرلغا دیرق یدبا هدنح اکن تح كلا باطلا تن هیفص
 ینا رد شوا مضاح 2392م راس هردب و ترک ه د هعقد يکا هلبا

 نب رحب ینا رع ترضحرلید روپ لاسراهبیواسنزدنم هل لار رهوب
 نلوا رضاح هرد ردنوزوا بس ردنک و د نوحا رج هرکص بودا ییعاع
  ردشمااروا برشدح ههسک یرعغ ندنوعطم نر هما دق ندمارک باعصا

 (یجحرالا طم ن سق) یدلوا توف هدقلا زونوانکیا هدنشاب هکسشکلا

 رد هلسقرب ندن رع نع هلا مم نوکس نادمه ردنطب ر ندنادم هک

 ردب ورم یرلقدروس حدم ینادمهوب كو هيلع هللا یلص هللا ل وسر
 هللا تمالس هلا دمش ےسلوا یسجوبق كننجرکا خد ىلع ترضحو

 هبهکعمدقم ندنرج هب هن دم سیقوب ردراشم روپ وید مدريد دیا لوخد
 كا توعد ید ینموق بوراو هلبا بوتکمر_ ینآو یدلوا نالس- بولک
 ندرانا سقو یدلک همالسا یضعب كح را سد رلیدروب لاسرا نوجا
 بولا جد یلسو هلع هللا لص هللا لوسر هکیدلک هپ هکم هللا تءاجرب

 قباحا سبق سپ یدیشا ترج هی هن دم تااک رف نکل رهروتک هن
 یدلوا یاسرف هرهج هب یهانب توبن یاک اخ یسودنک توعار هد هکم

 اکسهدنیش هدکدرب و نرربشكنءوق رلید روبوبد (لجراافو) بوقااکا
 هرکص بوروی وب مرالیق کاح هن رزوا كموق س بو ری و بوتکمرپ
 یدلروم رب رګ هرزوا نايتس هراپ رب نویاسم همان نالبروس دعو لوا

 یاسهرهج هبیوبن یایکاخ هدنندوع لوح بولک هعالسانادمش هل هدمب

 ف ق
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 رد-دعاواقالتخا قوح هدزعما (یس ودلا نجرادیع هر رهوبا)

 ردقلوا نجرادبعدوخ اهلا دبع هدمالسا و سعمدبع هدنیلهاجنالو| حک

 نوکر بوک ر دب ور»ندرودنکر دش لوا فورعمهلکنا بولوا بلاغ هن میس هتک
 بوروک ب لسو هلع هللا یلص هللا لوسر مدروتوک یدکرب هدنچا كیګب
 یدلند هرب رهوبا هرانا یر ندنامز ل وا سد رابد روی وید هر ره اياب
 هللا لص هها لوسر اعا دو ردشم روک ییارغ لوا بولکهم السا یسهنسربیخ
 ندرودنک هک رار دیدناراو یس هظفاح "هوق تباغو یدرلریاندننا كلو هيلع

 رد هنسترد حنا یبعصر دشهلوا تیاور ثیدح ترد شع زویچوا كي شب
 یودتشالواردقوب هسوک یریشندو رع ن ها د.ءرول- ثید> هدا ز ندب

 ندنیعیاتو ب اڪ ردرلشه روب ود مد زان ھه یای یدرزا ی دح

 نکس شع ردرلشعا تاور ثیدح ندر ودنک هک ز و اه ندزوب زا س

 بولوا توف هدقیعع هدحاور صعب و هد هندم هدرب للا بوش را هنشاب

 ءزلع یا یدیا ك هد هندم ردغخلق نایفسیا نب هتعن دلو نی زاغ

 توعد هم السا یرانا ہک زات دتبا لاسرا هت رایسوحت رک اعم هلا ییرضح
 هد هن دم یا هگدتنا ج ناورم هلیاذخا هب رجندرانا هسررعلوبق بودا

 توت هراجرب هلا بنا ند-قیلامرخ نکا كب هد هنب دم یدروق هفیاخ

 ردشعا تیاور ثدح ندنرد بولوا یلغوار مان لالب یدرمشطنودوا
 كه واههبولقهدندرا كنيلع ترضح یزامن یدلک هل هنیفص هللا هب واعم
 هرس نوعیح هن رزوا هدر هدشقفو كنحو ی درواوارضاح هنطاس

 ما ىلع فلخ ةولصلا) هدقدنلوا لا وس ندو كنك صوصخ و یدرقاب

 هدندرا كت ىلع ترضح نعي ردشعد ((سالتاو مسداةب واعم طاع“ و

 قعروط هدنرزوا هید هدتفو كنحو ولغا یاعط كند واعمو 2 قایقزام

 یرداربینا  (یعازغا ءاترونب لیدبن نجرادبع)  ردولمالس
 كل هعازخ ید یسکیا ردراشم روس لاسرا هنعاعم هلا لیدبنپ هللا دبع

 فئاطو نینحو راب دلک همالسا مدقم ن دحف هللا یزردپ بولوا یرادیس
 رنو یدیاراهسیک ردق بح اصیخد یشیکبا بوئوب « دنراارغ كوش و

 یسکیاو رایدرسوکر اتعا جس ق وچ بولوا هل .دنیفص هلا ىلع ترضح
 هرغلا ن ورع ( هعب ر يبا ن شایع ) رلبدلوا لوتقم ادیهش د

 بواوا نح رلادبعوبا یس هينک (یعوزحما یشر قلا موزحنی رعنب هللا دبع نب
(e 0) 
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 هیبظ یس هدلاو ردیرعشالا لس نب سبق یردپ هللادبع یعسا (یرعشالا
 ردشلوا هبقوتم هد هنده ب ولک هعالسا ندع دق بواوا كحم تن

 هب هشدح رو نمو رایدلوا ناطس+ بولک هلراب رعشا لولب رب و هلا یراشادنرق
 هرکص رلیدسلک هیهنیدم هدنتفو رپسیخ حق هلرفعج هرکص بودیا ترجه
 نالوا هجنراو هلحاسو دپ ز ندنع فیلاحم لسو هيلع هللا یلص هللالوسر

 ترضح بودا یلاو هیهمعب ینا رع ترضح هدعب رلیداق یاو هدناوج
 هد هف وک بولوا کح هرکص یدروط هدنا لد هاتفالخ ردص كلاوع

 نکا هدنش اب جوا شعلا هدللا هدتاورر ؤا هل رد قرف هد هک م هدتاوررب و

 نآرق هللا توص لز وک تباغردشماوا تیاورید هنوک یربغ یدلوا توف
 یسوموبا یتوادقل ہد تح كلا لسو هیلع هللا ىلص هلا لوسر یدروقوا

 هه“ وع هوا دبع) ردشم روس ويد دواد لاری ازم نم ارام زم

 هللادبع ) ردراشمروب لاسرا هءفارلا ناععس هللا بوتکمرب یتا (ینرعلا

 ردقج هناوا ركذ هللا نجرا دبع ىش ادنرق (یعازطا ءاقرو نب لیدب ن,
 یددلوا لاا سرا همور هدتاور ضعب (قلاطادبعن ههادہع)

 نیرح ی وار د ندسنهو رک باک (یرضطا نالع)
 صاعلا ن (ورع) ردراثمروس لاسرا هب یواسنیرذنم یهاشداب

 ردرلشهروبلاسرا هدبعوزفج یرالعوا یدنلج نالوایراهاشدا ناعینآ

 ندعدق بواوا هبما نن (ورع) یدئوارکذ ندنهورک باک ورع
 نددحا رانک هکرید یک یدلبا رک هعفد یکیاو یدلک همالسا

 ردیسهوزغ هوعمرنب یکیدروک ل وا و ردشلک همالسا تقو یراکدنود
 هکرلیدروس لاسرا هب یشاجت هلا جزا یدرارروب ینیدلوا تّأرج بحاص
 هدست كلا رد _تکلوا كلوسر تلا کودتارکذ دنت ناسح

 هکر دراو یسهبیم رابخا هدمعیچ ورکه نتکلم ناندوهدنالسا رس غیلبتو
 توف هدصج نالوا روهشم زرد ینا یعاساک او ردروک ذم هدماش حوتف

 تیاور ثیدح ندنا هللادّشعو رفعج یرالغوا ردفورعءهدنا یربق بولوا
 یدهاشم لواو لاعصوبا یس هبنک (مرح ن ورع) ردرلشعا

 مالسا عیارش هدنا هکرایدروس هداسرف هلل | بونکم رب هنعینآ ردقدنخ

 هدهنیدم هدر یللارایدرویب نییعت لماعهنب رزوا نارخش هدعبیدیشعوا میلعت
 ردشلرویب لاسرااعم هللا لبج نیذاعم (رغن هبقع) یدلوا توف
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 ةيما نب ورع ینا بوللوب هلی هللا سو هيلع ههاىلص هللا لوسر هددهاشم

 لاسرا هب هلیس# هللا بوتکمرب یربغ ندب وتکم ن دیک هلا یرعضلا
 هع ر نبهو یان عام ) یداوا دیهش یلوک هماع زدراشمروبب

 ندعدق ردیفیلح كس دع ی و بهوونایسهبنک ...(یدسالا دسان

 یردارب و یدک ردن درلت دا ترع* ید هد هعفد کیا تولوا ناس

 ثراح ینا ردراشعا هدهاشم نب راسو نیسارغ ر دب بهو ییا ن هبقع
 یر كلوسر قتلا رلیدروس لاسرا هم٤الا ن هلبحو هبیتاسغلا رعسییآنب
 ( لیحرش ) یدل وا دیهش هدهم اع نکنا هدا ز ند قرف نس بولوا

 بولوا ندباک رد هئسح هدتاو رر ىلا هلن نالیغ ی ردب هدتاوررب

 (لیجرش نب لصلص) ردرلشمروم لاسراه هب ورن هنیکاحهلا ینا .

 هب ی رتغاا ةریسو هب هيما نن ناوفصو هب یباذخو رع ن د ماع وتب قا
 ردرلثمروب لاسرا هب ی ماعلا توج نی ورعو هبیرادلا حسیک وو

 مج“ و سراف بولوا روزالاوبا یسهبنک (یدسالا روزالا نی رارض )
 یدلوا دیهش نوک ن دانحا هدتاور ضء) ینوک هماع ىدا رعاشو

 هدنراهق ماش كلا یدقاو یدلوا توف هد هفوک هدنتفالخرع هکر بد

 ید نسهدیصق یکودلب وس نکا رسا هدمور بودا رک ذ نئفاوم نالوا

 * اغلب ههاب ناصعنلا اهيا بالا » رد وب ییلطم هک ر دشا دارا
 دنلایع و لها بولوا ردق تب زوتوا < راو ةکم لالطا ىلا یمالس
 بولوا ندنالزا تالجرنم هلوخ یشادنرف زف ردشعا قاتاضرع

 ینسکیا هکرد روک ذم ققاوم « دماشو رمصم ح وتف هللا رارض یٌشادنرف

 نالوارومشم ن الا ردشعآ صالخ دلاخ هرکص بودیا رسا رابط, جد

 نرکب قلا (یسودسلا درم ننایبظ) رد هدفشمد رهاظ ی ربق

 یشرتلا سق نب هفاذح نب هللا دبسع) رد راشم روب لاسرا هل او
 هعفد یکیاو شاک همالسا ندعدق بواوا هفاذح وبا یس هینک (یمعسلا
 یردارب لرو نم سنحیوز كرع تن هصفح نینمّولاما ردشعاترحه

 بولوا یسی رب تالوسر قلا هلا دع ردرلشاک همالسا هلب یسکیا بولوا

 هدنهف رصمعیدیاراو یسهیاعد رادعمر یدلرو لاسرا هز ورپا یرسک

 ردشملوا نفد هد رق رصمو توف هدرصم هدنتفو نام هرکص بول وب
 یسوموبا) راشمروب لاسرا یجلیا یتا هلغمراو همت ق وچ هلا تراجت



ENE) 
 ذیز ردباطاا بش ن دیز نی لهلهم یر دكلدیز ر دعا هیس
 هللا دیلولا ن دل اخ ثب رح بواوا نالسم اعم فئکعو ثب رح یرالغواو

 رک ذ هدالاب هلا تاک (دیلولا ن دلاخ ) دن و هدنکتج را دیر

 سر هدنتفل نی هیحد  (یلکلا هفیلح نب هیحد) یدشوا

 دحاو ردب یداک همالسا ندعدق بواوا ندهباعک راک ردهنسب اوم

 نکاس هده رق مان هنم هدقشمد رد شعرا هرلارغ نالوا هرکصندراناو

 ردراشم روب لاسرا هرصیق ینا یدلاق یاب لد هلتقو هبواعمو یدلوا

 هلبربج یتا )سو هیلع هلا یبص هللا لوضر هلا غلوا یحاص لاجو نس>

 ورو 2 رو د اک ندماش هکر دثمروپ هیحد ید رز ردزکب

 تسع هداس یکباو هبج ف وصر و كمك و مداب و یت م دلیا ادهارل شع

 ناسحا هیطبقر اکب یخدرلنا رایدیک جلی رات هک م درر و هیده ج د
 هد-تقو هب واعم هد هپ رق مان جد هدن رف هرصان یراترمضح هیحد رایدروب

 بوروک اودع ندعح یی رط كملخ رد هدئشاب عاط یرف یدلوا تو

 هقیلخ نب ردب معأاوبا ریما ندندالواردشلاق یدالوار دشُعا توم یان
 ر دلا وعد تیاصسا یی رشربق بول وا نوفدم ه دن رقمصم هفارق

 ردشعد یتیبض هلا نونرلضءب (نببضلا یاذطا دیزن هعافر )
 بولک هلسو هلع هزرا لص هللا لوسر هد هاب دح هلا تعاجر ندنموق

 بويلغب قاس اکا )سو هيلع یلص هللا لوس ر سپ ی داوا ناساس
 همالسا یم وق هلجورلبدر وب لاسرا هموق نالاق ورک بور, و بوتکمرب و
 داز) ردوب ندیا ادها یالغ مان مع دم نالوا لوتقم هدربی یداک

 لاسرا هردب نب ناقرب ز هلامصاع نم سدقینا (یرمملا م یهعتلا هلظن> نب
 را هیلبا مدراب هنن رب رپ هغمراو هن رزوا دوساو هڪلطو ےس هکرایدروب

 بواوا بسلم هنفرط ىلع ترضح ردشلوا ید لماع ههالا لوسر

 (یرماعلا یشرقلاو رج ی طیلس)  ردشلوا هل هدرلکنج کودتا
 دعفد یکیاو ندنیلوا نی رجاهم بولوا یردارب كورع نالیهسو نارکس
 نا لو هيلع ییاعت هللا ی ص هللالوسر بولوپ هدردب ردندراندا تره

 هد دما هدیکنا نوا ردرلشهروب لاسرا هب نا لائا نب هماغو هيد وه

 بناس ) رد ر ثالوسر قلا یدلوا ديش هدنرد نوا هدتاور طب

 هلج رد هیفص یساناو یردارب رب ز (یشرغلادسانب دایوخ نب ماوعاا نب



( ۲۶۹ ) 

 هدرطسر و د# هدرطسرب بور دیا ماخ» ندشک هلک اسد ررغا لع

 هاکنا بول وا شقن هرز و | كلا ی رال ها هدرطس رب و لوس ر

 ندسنا ود ردتنس قلوا موت یبتک ك رابض اقو كراناطاس یدرار رهم

 هلکجارک ذهن رزوافورح بیرت هدنفیلآ: هلجا ضعب یرلیعلباوب رد ورم
 کد نا (یریمطا ها دبعن عرفا) لدتا صمت هرزوا یر كنا یخ دز

 ردراشمروس لاسرا هرهشنب رماعو هشاعلا نب دیعس دوز یذهرکص هلا ره

 لاسرا هلا همانر هعذه دعس ندهعاضق نالوا ماذجلآ یرلنا (هسنعویا)

 یهایسملوا میلست هلا روب نمو ر وک ذ٥ هقدص ضّنارف هد همان هکر ادو

 كنموق یدنک ردرعوبا یسهینک (ییجلا هللا دبع نب رر رج) یدئشلوا
 هدهنس ی راكد ا تافو كلسو هيلع هللا لص هها لوسر بول وا یدیس

 یاہکاخ هليا كلیجلبا یدیا مدقم نوک قرق ندنرلت وف هک یدلک همالسا

 ناک نی یذربخ مکیلع علطب) سو هیلع هللا یلص هللا لوسر نکرولک هیوین
 لاک یدلبا روهظرب رج بقع رد بوروپ و د (كل ۰ هخس*ههج و ىلع
 ردشعد هدنعح كنارعاش یدژرید ةمالا هذه فس و اکا نوععبدلوا ییسح

 یذوهعالکی ذهدنمی « هلبقلا تسب و فا « هلی تکلهرب رحالول »
 ردرلْمروس وند (هوهرکاف موقع رک م انا اذا ) هدنفح بوروسلاسرا هنیعر

 كس ك هه ونابولوا هللا دبعوبا یس هنک (ىجلا هعنلب یا ن بطاح)

 ندجدم هکر د یک ردیفیلح كسب رةورد یا یذاع«نب دشار ن ورع

 بلح كئارغلا دبعنادساونب لاوقارتکآ ردیفیلح كماوعلا ن رب ز بولوا

 هدنش راتزوتوا نکیاهدنشاب شعلا بوئلو « د هيد دحو رد ردهرزواقلوا
 یس هنس ف ردشق هنعی اه ها یضر ناعع ن زاغ بولوا تو هد دث دم

 یھاشداپ رصم ینا ی دنا وا رک ذ هدالاب یکید ردنوک ب وتکم هشب رق

 رد و یر كلوسر قلا کد ارک د هدنرعش كناسح ردرل ڈٹ مو لاسرا هسفوقم

 هدل وب بورو لاسرا هنک اح ی رب هدح اور هماشینا (یدزالارب عن ثراح)

 ندنوب كرع ریپ یدتا لتقاربص بودا ذخا یتا یناسفلا رع نب لیج رش

 زویجوا یب هثراح ن, د ز هدنرلقدلوا راد ربخ ردشهاملوا لتقیلوسر یربغ
 لاسرا هیهنومهرزوا یني دنلوارکذ هدالاب نوجماكلکندنتحكراناهلبا م دا

 ردراش هرو لاسراه یی الاهبورناضوبیآ(لیخادی زن ثب رح) رایدروب
 ریذنادیز ینا لسو هیلع لاعن هلا یلص هللا لوسر هدقدلوا نالسهدیز یر دپ



( ۲۲۰۸ ) 

 شک رد-ثنلوب هل هددهاشم هللا راسو هدردب بولوا نجرا دیعوبا
 رعساكب یدلواتوف هدبتلا قرف هکر بد یک هدجوا قرق نکنا هدنشاب یدب
 هللا لوسر رها یدبا ند هباحص ءالضف بواوا مدآ و هثج علضا ولب و نوزوا

 هلع هللا یلص هللا لوسر ردب رب كرات دا لتف ییدوه؛فرشانب بعک هل

 نینت هشوک هداراقو هتتفردشع ان النعسا هده-دعینآ هدنرلارغ ضعب لسو

 هدف مو (نایفسیا نه واعء) یدئل وب هدنرا هعقو لجو نیفص ولوا

 رووا رکذ هدیغاشا یلاوحا یدلوا یو باک بولک همالسا هلا یردب

 همالسا ندیکسا بولوایسهلوک كصاعلا نیدیعس (همط اذ ینا نب بیقعم)

 یرادرهم كلسو هيلع هللا لص هللا لوسر یدتا ترع* هعف دیکا تولک

 هنض رم ماذسج رایدتا ییا لاسلا تیب ینا رعو رکب وبا هرکص بول وا
 هکر بد یک هدستفالخ ناعع یدالوا هلل اعم هنب ه رکص بول وا الّتبم

 یسهبنک (ییقثلا ةبعش ن هرغم) یدلوا توفهدنرخاوایفالخ ىلع هدقرف

 یدلک همالسا بودا تره ند ام یس هنس یدنخ بولوا هوا دیع وبا

 هاه دو روعا تولوا مدا واب ونوژوآ ر د.سا رغ هد دح يکي دروکا دشا

 هاهد هکر ارد ردثاوا دیهش یزوکرب هدنس هعفو وهرب یدیاندب رع

 ن ورع هدروما تالضعم نایفسییا ن هب واعم هدنباب محو ةانارد هك ترد

 سق «داهد هکز ږد هبا ندان ز هد رکو ریغص هرتغ» هد ههدابغ ص اعلا

 راوج د لضفو مرکه دودنکك لذ عم یا لک دورک ندرلنو ید دعس

 ندنوعاط کۍ دلوا توفندنوعاط نکدایاو هد هفوک هد رات لا یدا

 هم السا هل هلا یشادنرقو یر دحق موب (نایفسب ید ز)یدیشمنارارف
 رکاقیدص ىدا یبضفا كن رلثغوا نایقسوبایدشر اهنسا رغ نینح بولک

 هنسحا و و نیط اف رعر د ٹل وارض اح همقاومهدلاحلوا بول وارسا هدنتف الخ

 ید مدار نداکو ی دلوا توف هدیم وع نوعاط هد زکس نوا بودا لاو

 لاله ی دلوا درم هرکص بولوا و بتاکر ارد لس ا هکروئلوا رکذ

 رکذوب یدیا ندراګونب یدناهرشط هعفدجوابویعلوقر یناهدقدلوا
 لا اصن ب واو ه دنفیلاتر القتسم كن هسک ر ندش دح دنا یرلناوا

 هرلهاشداب ف رح یع>وا ) 3 هک تر ارد قرف یس هلج هکر دزشعا

 سو هيلع هللا لص هللا لوسر (رد هدنرک ذ رل.دا یرلکد ردنوک ه رلت مغو

 هب وکم زسرهم رلنا یدروب ر رګ را هما هکول» هدنراکدلک ند هیبدح



CRN) 

 د هب وه۰ بودیا لامتسا ین ایراتر طح نامع هرکص ندقداوا توف
 یودتا هدفدلوا ےکح هدن_سا را لعترضح هلا ه وعم ردشعا لایعسا

 ناسةطردک رک هسلواتزاشا هثلاوحا ضب هدیع اشا ردروهشم هعدخ

 نفد هد هبطقم بولواتوف توک ماربب لو هدچوا قرق بوروس رج لب
 یًآربحاص بولوا ندبرع ءاهد ردشطف هللا دبعلغوا ینب زاغ یدئوا
 هلکنس هسا ضرعت هنغل نسلقع كمد آر رع ترضح تح یدالقعو

 لقاعیرع نکاقلاخ ید رکیکبا ی ات قح ینعب یدرید ردر قلاخ رع

 ندنومرضح (دامعلان هللادبعیرضلناالع) شهاربلقع ی سو

 ینا لسو هیلع یلاعهیلص هللا لوسسر ی دیا ینیلح كن هیما ونب ب ولوا
 یدبا رلشامق ررقم ه دیصم لوا یدرعو رکب وبا ب ودیا یسیلاو نررح

 ميعونبهدلوب نکر دیک نکل یدلبا یهلاو هرص) ینآ هنع ها یررعء هرکص

 یطبض بواوا نوف هدنخحت را ترد نواهدقدنرفهشب رزوا وصرندنروص
 هی نجادتنا هنن رزوارلناو ندیاان دجسم ادعا هدنضراراقک یدلوارسم

 رفاک سم اع یش ادنرق ردوب ندیا شقنا دتا ینب رهم تفالخو ندعضو

 ردنانلوالتف لوا ندرافکر ع یرا-شادنرقو یدئلوا لق ینوکر دب بولوا
 ردم دقم ند هلک موب یعوقو هکر دلام نالوا سمخ ادخا یلام كناو
 هرکص یاد ابا قیلطت بولوا هدنحاکنكنایغسوبا هبعص یرلش دنارقرق

 یدرغوط ینومیمیشانرقویب هحلط ندنا بوراو هب ییتلا ناخن هللادیبع
 العو و ردفورعم هکیدلیارفح یب وقرب هدنناب یتسوا تا هکم هدنیلهاج مان

 لوسر یخدوب هبقعنب (السع) یدیاهسآ هوعدلا باحجت یرات مضح
 یک (لضخ نب یزهلادبع) ی دیا ندنراپناک كلسو هيلع هّلا یی ص هللا

 دعس ن هللادبعو یدلوا دن رم هرکص بولوایو بناکر دل اللهیمسا هکرید
 هبمک بونلیق ر ده ید ه دعب ی دشراف هرارفاک بوراو یک حرس یا نبا
 هدنسارا م نهز هلبا ماقم هدشاور ضعبو نکررود بولبراص هن سوت روا

 هب رةواتنرف کا راب دشالتقیئآ یم سالا ةزرب وناو یو لا ثب رح ندعس

 بو انیرت ینوعمه كالو هیلع هللا یلص هللا لو سر بولوایسه راج یکیاوادآ

 بودا ناتا انترفو لتق هی رق ٍبوألیق رده یرلمد جد كرانا یدرآر زا

 رلضبو رکذ هن رژوا قلوا ن دب اکراضب ی و ( هّشع ) یداک همالسا
 یس هنک (یترالا یاصنالاذلس»ن هاسن دج ) رعا هل و ردرانعا راکنا



CE) 

 یعرک نآرقو یدلوادنرع یلاعت هللا دوعن هرکصبولواو بتاکر دشا
 كنایس هج رک بآ (هه ىلع یزتغا نم لظانمو ) یدردبا فب رګ و لیدبت
 كلاً ترضح هنن بوللبق ردهیدهد هکم حف موبهرکصردش وا هلزاهدنفح

 اههنعهللا یر ناتعو رع بولوا نابسملزوکهدعب یدنلواوفع) | یعافش

 هدنالفسع هرکص ندقدلوادیهشنانک ترضحیدعارارغقوجهدانوک
 یو زم بوچاق ندهنتفیدلوا نک اس هوا توف هد هلمر هدتاور ضعب
 بودا عرضت ندقحهاکرد نوحاقلوا یزامغحابص یشاالوصیدشلوا

 نکر ر, و ید هنلوص بورب و مالس هنفرط خاصو یدالیق لوبق یس اعد
 هلو هبیلعترمضح هت رد هدب د دوخا قلا زوتوا یوف یدتا حورمیلست
 ندزلوا عج هثن اب هب و اعم قاخ ځد یتوفو ر دشماعیا تعی هه واعم

 هلس و | ) رد لوا لوق نکل یدلواتو هد هبقب رفاهکرد یک ر دم دقم

 بواوا ی وز كن هلسما ( یو رسما یشرقلا ل اله نب دسالا نی ها دبع

 یسهحوزو یدلوا نالسعم رکسندءدآ نواردلطاا دبع تنهر یسهدلاو

 هللالوسر بور و دوساک | هب وث ردشع|ترعهوب ادتنا هی هشبح هليا هل ما
 هللا یلص هللا لوسر بوئل و هدرد ردش لوا یشادنرف دوس تاسو هيلع هللا لص
 یتوک دحارلیدروی قالخکسا ه د هنب دم ىلا « دنس هورغ هریشع لسو هيلع

 یذاجج یس هنس یعجوا كت رجه بولیچایسهراب ھن رکص ی دنل هراب
 رلذلو| بلاغ هنعسا یس هدنک یداوا توف هدن رو ره نوک جوا هدنس هرخ الا

 ثراحب شراحلا ( یب رررطنا یراصنالاهب ردبع نب دز ن هللادبع) ردند
 ردشنمل وب هدنس هلج لده اجب او هدر د و هدبقعیدیاندجر الان

 یس هنک ردرلنوب نروک انورهدنصوصخ فب یشناذا هدنس هسا د اكر

 هنعهها یضرناععنیب زاغ بولوا توف نکا هدنشا ترد شعلا بولو ادم وبا

 هب وب ضایع یضاقردراج د هلبااب یصاع (صاعلانورع) ردشملیق
 ردهیغ املا ةغب ان یسانا ردیمهس یشرف بولوا هللادعونایسهبنک ردشعد

 لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر بولک همالسا هل هلبدیلونیدلاخ هد هنس ی دی
 هللا لوسرات بو رو نييه كب هناعهرکص یدرد|كي هرزوا راه رس یتا

 لماع كن هبواعمو ناععورعهدعب یدروط لد هن راناوو كلسو هيلع هللا یلص
 یدتا حف بود |لاسرا هب رزوارمصم هل ارکسعینارعترضحو ردشلوا

 هنع هللا یضر رعو یدلوا لاوهدنا لد هنتوفات بولوا بصن یاوهرصمو

 و ی
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 ردند هباصءالضفیدنکب واوا نيتفانلا سر هنادبعیمالپ ردراشمروب
 ندنروهظمالسا تلود یس ایا ردشملوب هددهاشم هلعاب ر اسو دحاو رد

 مالسا هرکص ی دیا هدنلا كناشیا نوت بولوا ندجررخفارشا مدقم

 ق افن ی دلوا قف انم ن دن دسح هلغمالاق ی رمح كن دنک بودیا روهظ

 كمرونکب وسکیتشاب كنساناب ی راترضح ههادبع یلغوا هدقدلوا رهاظ

 بویمر_ و ندا یدتا ناذینسا ن دلسو هيلع ها یلص هللا لوسر ن وجا
 هدننس هعقو هماع هدیکیا نوا راب دروس هبنتوید لوا هدنس اضر كک انا

 ( یر را یر اصتالا دحاور ن هلنا دبع ) ردشل وا دیهش

 ر اسو قدتخو دحاو ردب و هیقع ردیسب رب كنابقت بواوا د وبایس هبنک
 هدرا رغ نالوا هرکص ندناو هد هکم جن قحا بول و هدده اشم هلج

 لسو هیلع هللا لص هللا لوسر یدلوا دیهش هدنارغ هنوم اړ ز ی دنلوب

 دنب رللالضو رفک ل رافک هدر هش ید اند عیار عش ندا اذا عهد ندنرزوا

 ریتعم ه دنرلتب هسا کال ام نبکو تباث نناس> یرلعیفر یدردنا نعط

 ن دنوعه كهللا دبع هلع ءان ی دردنا وعم هللا جی ابق و بی اعم نالوا

 هدک داکرلناک هم السا ندرانا هرکص نکل یدر رل وا اتم ردق ی زار وا

 یتح یدیا یوک ههیدب تباغ یراتضح ها دبعوبویدلوا سکعرب سما

 رعشرپ هلا هدنراروضح نام اکا و دیلع ها یلص هللا لودر نوکر
 * هف رعاريملا كف تس رفت یا» ردشعد هد راقدرو نامرف هکلی وس

 باس ا موب «هتعافش مرح نمو یلاتنا*مهبلا یناخام نا لب هللاو

 یدلاکارصنو یسوم تبلت * نسحنملاتاامهللاتشف » ردقلاهبیرزادل

 وید (هحاورنیا هها كني تناو) سو هبلع هللا یلص هلا لوسر سپ « اورصن
 یتوتاخهدک دا تاصاومنوراو وا یک ندنلها هنسهب راح نوکر رلیدروم

 نارق كسدا لکد بنج یدعانواخ هدک دتاراکنا یدلنا هنخاوم بوروک

 نابتدهش » یدوقوا یرعشو ددرتالبیرلترمضح هللادبعنامشیدید قوا

 قوفو * قح هالا قود شرع اناو#ا رفأکلایوهرانلاناو # قح هللادعو

 «انیفوسم هل الاذکت الم *ظ الغ ةكل الم هلمحتو * انيل اعلا بر ش رعلا

 هلادبعوب ید د شعا نالی یکید روک كع رازوک میظعلقدص نوت اخنام
 هللا دبع) هنع هللا یضر ی دآ ن دنس ایقتا كمارک ب ایک ا یراترضح

 ترج بولک هناعامدقمند هک« حة (یرما هلایٹی رةلاح رس ینا ن دیعس نب

 ۶ ) (ل)
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 رداربكت يص نا نکا برعلا مک یه یدیسالابناکلا نص نا
 حق ییماسءلا یی رعلا یزرعلا دع ٣ ( بطر وح ) ردیس هداز

 هدنشاب شا تفو لوا یدبآ شلوا ندب ولقلا هوم بواک هعالسا یتوک
 ندرلندیا نفد یناعع ردشلرو هودزوب ندنسح عاذع اکا تواوا

 هل وتلا كب قرف هک یدلا ن وتاص هن اخرب ند هو اعم هد هندم بولوا
 فئاطو نینح بولوا ینکموید غبصالاوبا هدتاور ضعبو دوا ردشلا
 هکر د یک هدنرخا كنتراما هیواعم ردشٌملوب هدلاح یتیدلوا سم هدنرارغ

 تانادمنن (نیصح) ردشل وا توفهدنشاب یرکیزوب هدنگرات ترد ىلا

 كرعن ل هس سمع دبعن ورعنب ( بطاح ) یدردیا رب رحن یتالماعمو
 بیو هيلع هللا لص هها لوس رزونه هک یدلک هناعا ندسعدق یردارب

 ب ودا ترڅ ید هد هغد کا یدنارلشم الوا لخاد هخ را راد

 یا ناعلا 1 (هش ذح) ر دشکا و « دده EY هدردب

 نادافطغ ن ثبر نب صغ ن سع ون ردنع یعل بولوا لیس>

 دبعون بودا رارف هب هدم هلکعا تباصامد هب ودنک ندنموق بولوا

 ونیسم ہ دلاو رابدلق هسا هناسءینا یوق سد یدلوا ینیلح تالهشالا

 هشذسح ید بعکتث بانر یعسا بولوا نوئاخرب ندلهشالا دبع

 رانا ا٣۳ ضعب بوئلوب هدنسارغ دحا ناوفص یاد رقولیسح یردپ و

 یدلبا قدصت هرانالسع ید كلا هفیذح هلبا یرلع!لتف هلءااطخ یتساباب

 هق ذحو ید ررا نرخ هدنناب كلسو هيلع هللاللص هلا لوس سد

 یرسبحاص كاسو هلع هللا یلص هللا لوسر بواوا ندنایا راه

 هدنلا كارو دو ناد ید رارړ دل اکا یر يش یلزیکر اسو یرلقفا:م یدا
 ادعا كنيلع ترمضح هركص ندنتداهش ناجع ترضحو ردشوا ت

 یرالغوا كن هفیذح یدعهرا هئس هعقو لج بولوا توف هدتفالخ

 رلنوب رابد]والوتعم هدنیفص تولوا هدنفرط لع ترضح ناوفصو دعس

 هک یدید هقبذحیدناراشغا تعب هب لع ترضح هرزوا ییبصوكن را ردپ

 ىراصنالا (بوباوبا ) اه وئفانم ةما لك دوسي تح ةعاساا موقتال

 هدبقع ردندراهلاونب بولوا هبلعث نبابیلک نبادیز یردب دلاخ یا
 هما لوسرهرزوا یتبدنلوارکذ هدالاب ردشفأوب هلیب هد دهاشمراسوهدرد و
 هر واعم ید روس لوزت هنس هاخ كلا هدک داک هی هنب دم لسو هيلع هللا لص

 یللا هدنآ بوراو هپ هینیطّطسق هدنتلا یبآر كن هی و ام نیا دیزهدنتفو
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 یدرر دیا كربت هلا قیرشربق یراصن یداوا دیهش هدرب یللا هدتاورر و
 یوا ىش رقلا موز نر عن هللادبعنب هر غلا ن دیلولا نب (دلاخ )
 یدبایس هربشمه كنهن وع* نینمؤملاما یس هدلاوبولوا نایلسوبا یسهینک
 هللا صاعلا ناورع هدنس هنس ی دی كنرج بولوا ندشب رققارشا دااخ

 هفاس لمر بولوا توف هدصج هدر رک راب دلک همالسابولک هب هن دم

 هتقو وب هکن دن د هدق دلوا رضتحم هکردب و ی رفد هدن رق صح

 قواو قار نمو ج هدغ دب بونلوب هدکتح هدانزندزویدوخابزوب هجناک

 لس هدم گشود یک هود هی هتشا هرکس نانویزدق زر یراق نات ند اا
 یرایصاایراصن الا (تباث نیدز ) ءاسطا نیعا تمائالف مرو هديا حور

 یدردیارب رک خد راب شرغیدانذیحو باک بولوا دیعسوبا یس هبنک
 كاعو هلعهلا لص هلا لوسر نوګاكعا هجر یراهعان ناک ندفارطا

 هدنتفالخ هنع هللایسررع ردشعا دن ینباک دوهبوینابرس ناسل های ما

 ندیااءاهقف ردشقارب مافم اق ندنفرط هدهنیدءینا هعفد جاقرب

 قرق ردوب ندیا مج یع رکن ار هل یرما كن راترمضحقیدص بولوا
 یللا فالخ یلع یرع ردشلتف مکطا نناورم ن, زاغ بولوا توف هدشب

 یس هبنکردیس هدلاو هثسح هک هنسح نن (لیبحرش ) ی دیا هنس قلا

 بولوا یت اک ادتا تلسو هيلع هللا یلص هللالوسر بولوا نج را دبعوب|

 هه ده E رکص بود اتر هب هنبح و یدلو انا سم ندع دو

 ید شعلا ردمالا مولعم یرادقم هدرلکنح بولوا ندڈر رقهوجویدلک

 (نایفسوبا ) یدلوا توذ هدنخم رات کس نوا هدساوعنوعاط نکیاهدنشاب

 ردق و رعع هللا یس هين ڪ یوم الا یشرتلا هیما نا برح رج

 کوک هکم جت ید اناکرزانیکنز بولوا ندشی رق فارشا هدتیلهاح مانا

 یر فک ر هدنس | رع فلاط ی داشلوا ندیولقلا ةفلوم تولک هم السا

 هنع هلا ینسرناشع رد_ثلوا یع بوق خد یزوکر وا یتوک ومر, و
 هکربد ییک یدلیقه وا« یلغوا نی زامبولوا توفهدجوازوتواهدنتفالخ

 ند ولبوب هتروارد هنسزکس ناسکسیسیدلم وکه دعیق یدلیق نام ترمضح

 لولسنییان هلادبعنپ (هنادبع ) یدیا مدآ اولشاپ و قرهصق
 كن راصن الایرزا لاسنكلام نبا هک ردنروعرب ندهع ارخلولس

 هع ملا دبع سو هيلع هللا یلص هللا لوسر بولوا بابحیعساو ردپسهدلاو
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 یدیا یو باک بوتلوب هدده ادم کا ی دلبا تەب هد هيا هبّهع

 یدیا یسبرب كناهتف نديا انفا هدندهع لسو هيلع هللا لص هللا لوسرو

 هدنرخآ بوتکم بولوا باک ههللا لوسر ادتاهدنراکدساک هب هت دمو

 هدتیاورضءب هدرع تفالسخ هدزوفط نواردشهزارانوب ادتاییا-ضعا

 ن دسا ن فانم دبع (مقرا) یبا ن مقرا یدلوا توف ه دنا تف الخ

 ءامدق بولوا هللا دیسعوا یس هتک یشرفلا مورخ نب رع نب ههادبع

 رد راشاوا یسک د كلراناک همالسا یدیا ندنیاوا ن رجا همو نیاس

 نالوا ه دنرزوا افص كنا ندشو رق رافک سو هيلع هلاىلص هللا لوسرو
 ناناوا هیعس ود نار رخراد هدزغامز مزب هناخوب و رد شل رک هدنسهلاخ

 ید رع ترضح روا اط هم الغا هباصک رابک هد هناخوبو رد هناس

 مقراو رابدقج ندهناخ لوا هدقدلوا مات مدآ قرق دلکنا تولک همالسا

 ندناسکس یرع یداوا توف ٠ دنع رات شب یللا هد هدم یرلترضح

 ردشاف صاقو ا ن دعس نن زاغ هرزوا قیصو یدنک رد هدا ز

 بیصحان(هدیرب ) ردشعا تافو ینوک یتوف كرکب وبا مقرالاوبا یردیو
 بوسلوا هللا دعوا یسهینک یم الا سا ثراسطا نب هلا دع نا

 هلسح مان مغ نکررویب ترجمه هی هنیدم سو هیلع هللا یلص ههالوسر
 هللا بکا ررّغن شع ندنس لها ی دنک نده“ یب هدر و هدنرااوصو

 هدناوضرتعس بونا وب هدنسارغ هس دحو رد راشلک همالسا یس هلج بولک

 و هیلع هللالیص هللا لوسر هب هرا ره نب هعاح ندهلسون ردشعا تعیب
 رد هدایصح یربق بولوا توف « دو مرد ثا رر بوتکم ندنفرط

 ایا ) سو هيلع هللالص ههالوسر ار ز ردیرونو یدناق كقرمشء لها
 ويد ( ةا موب مه رولو مه دناق ومف ةدلب باعا نم تام لجر
 هقا لوسر یراصنالا یبرزتآ سا نب سق ن ( تباث ) ردرنشمروب
 رد هل هددهاشم عج تولوا یبطخ هلراصناو كلسو هيلع هللا لص

 هها لص هها لوسر یدلوا توف ادیهسش ینوک هماع ه درکب یبا تفالخ

 ردشعا رر نب رانویا_ سمان ندیک هلرابسلبا ضعب كلو هلع
 یبلطلا ىشرقلا قام دبع نب باطلا نب ةمزخم نب تلصلا نإ ( مج )
 قسو زونوا ندربیخاکا سو هيلع هللا یلص ها لوس ر بولک هناا یس هنس رییخ
 عیرا نب ( هلظنح ) یدیا یتاک هقدص لاوما دعسش نب مهج ردشمر و
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 رلیصءب ردیس هداز ردارب كص اعلا نبا دیعسهکر د رایضءهب یدلوا توق

 بواوانالس+ ندع دقد.عس ن جو ردیلغوا یزقكصاعهکر د

 ناسه کص مدآ با ندرک »وبا ی کو وهرکص ندرگبو انامشهک رید نم

 هغ رش *هلعسب ادتاویناک ادت اكمل سو هبلع هل لص هقالوسرو ردشاوا

 ردشعا تدوع هدنعفو میخ حو ترڪ هی هڈدح ردراتوي ندا فا

 ی. عل نوح اكعا عج یا او دص نک فا سوي .اعهها لص هلا لوسرەدەد

 نوا د دلاخرلب دلوا تو نکا روب نم ودنک بودیا لاسراو
 سرا كنامع ترمضحو یدلوا ل وتقم ین وک تدس هد هنس یهجوا

 دااخوب هس و هلع هللا لص هللا ل وسر یمناخ یکدروشود هتسوب وق

 هللا لو سر بواک همالسا یت وک نابا یشادنرف كرانوو یدینعا ادها

 هدنس یلوالا یداج جوا نوا بودیا یلاو هن رح یتا )سو هبلع هللا یلص

 یس هنک رکب یبا یل وم هریسهف نب (ےماع) ی دلوا لوتقم
 نب لیفط هدنلصا بولوا نوللادوسا یدبا ندنرادلوم دزا بولوا رکب یا

 یدلبا دازا بولا نوناص ن دنا رکب وبا هرکص یدنا یس هلوک کن هضم
 هکرا راد )سو هیلع هللا یلص هللا لور بولوا ن دمالسالا لا نیقا س

 ردشکچ ر روح ندرافک ها لدس یف بواک هعالسالوا ندر لوا لخاد

 قرف هدن رقص یس هنس یجندرد كرم بوتلوب هدنرارغ دحاو ردب

 یشرعلا قرا ( هللادبع) ی دلوا دیهش یتوک هنوعم رب نکیا هدنشاب

 رلبوتکم ندنف رط بو هيلع هللا لص هللا لوسر هربب مغو هکولم یرهززا
 یلص هها ل وسر هکو لم بولک ه النا یونس ع ید ردیارب رع

 لاب هپ هره لوا یناماو ید رزا ب اوج ن دنفرط سو هيلع هللا
 نوار , رګ همان کو ضباکا اسو ۵1 هلل ی ص هللا لوسر هک یدلوا ۱

 یی دزابو یدرا رهم بورود هلبا یر معاو یدردیا رب رح بورویب سا
 ترضح هرکص یدراررویدافعا نوجماینبدلوانیما ید نموقوا یبش
 یدیشعا لالا تد نیماو مادا هدشاک تمدخیا هدنتفالخ ید رع
 رارقرب هالا میخ اس و تاشو نه رع نوع

 تفالخ بودیا وفع ید نام ترضح یدلیا اضعتسا هرکص بولوا
 ةبوصم ندیز نب سقن ( بک نب یا ) یدل وا توف هدناغع
 بولوا ند راصنا قاس ی راصنالا یر راملا نیگالام نیورج نبا
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 نب قو یدروب وبد هلا ات هدنتس سان هر ن هللادبع هدنتفو یفالخ

 قلیض اق ل ر دپا « دک درب و باوج وید معا اضق « دنسارا م دآ ییا
 نکل ید ردبا قلیضاق م اب اب یلب هکب دید ها د.-ع ی دروب یدردنا

 ید ردبالاوسهلسو هلع هللا لص هنا لوسررراو هسا وا یس همش هدشربرکا

 لاّوس نب ید رررویب لاوس هنیما لیرمج هساوا یس ههرشرب جد كرا
 ذاع نم ) مدتشا ندلسو هيلع هنلاص هللا لوسرو هلوب هسیک كجهدیا
 یط اف یب هک مروئغص ههللا ندنسن یدعا یدرو ولد ( ذاع دقف هللا

 هرهسکت یه وصخو بودنا وغ یتا ناعع ترصح س یدد نس هیعلا

 هنع هللایطر رد ( لع) ید یر ندناضفویدلراععا وبد هاب وس

 یدبا تکی چک زونه هکر ابد رو لاسرانوجم | كت ااضق سانلانیب هنعینآ

 سو هلع هللا لص هللا ل وسر ه دک دید ملب رد هناضق ىلع ترضح

 (هلاساددسو دبلق دها ےھللا) بو وق هتسکو ک كلع ترمضح ىلا كرام

 هسیک یا هللاو هرکص ندنا هکر دشم روس لع ترمغ> یدروس وید

 هکر دیرلترمضح (لبجنم ذاعم) یجدیربمدعتاكشهدکع ااضقهدنسارا

 لاس را هتفرط دج هنع یهلا راشم هرزوا کودتا قبس ی رک ذ هدالاب

 یناک كلسو هيلع هللا لص هللا لوسر ( فرح ییکیا) یدنا راشهروس

 نوچ ارلنا نیثدحګ صع بولوارمفغ جو رشک مجرب ران وب رد هدن رکذ

 ییررکذ كنەیلع ةقرفلواورکذ نی رالاوحاو فیل ادب باک رب صوصخم
 هلبا ےھبلع هللا ناوضر یلعو ناغعو رعو رکی وبا نی دشار ء افلخ

 ردکر ک هسلک هدرطس یجش! هل ءاشنآ ی رارکذ رانا ردشع | ریدصت

 (ربز) ىلا ههاديعنب ( هحلط) . ردرلنوپیمادعام ندرلتا
 هدنیش رداد ه رشم هرشع ید یسکبا ك رلنوب دلیوخ ن ماوعلا نا

 نب صاعلا نبدیعسرلنوب ( دیعسو ناباو دلاخ ) ردکج هلک یر رکذ
 دیعسردراب وءاو یش رق بولوا یرللغوا كف انهدبعنب سل ادبع نب هيما
 هللا یلص هللا لوسر بولک هم السا هوا زآر,ند هکم حت هنع هللا یر

 یدیا راشه روی نیبعت لماع هنب رزوا هکم قوس ه دحت موب یتا لسو هیلع
 فحګ د تولوا ند راندا عج باع“ هللا تح اصفو ندشب رڌ فارشا

 ازغهنتسوا ناتس ربط بودیایلاو هیهفوک یتا ردیسپ ربكراندیارب رم یناقع
 هد زوط یللابودبا یلاو هبهنیدمینآ هیواعم هدهب یدلیا حق یناجرجو



 ( ) ۲٩

 زربدساوا وص بواوا هرمعاح هنسارف دحا یدر د ی داوا عطقم هج

 ی الخ رکب ونا ردشلوا هرم اے جد هاید> یدردا راه هزنول هرا و

 زرد ماده اش ناف لات مپ ع ایشن داوا توف دو
 هللا لص هلا لوسر نب ےھارباو یتوتاخ كعفار ها عقار ما ( یل )

 هيلع هللا لص هللا ل وسر هیطقلا ( ةرام) رديس ها كلو هلع

 ی دئلوارک ذ هدالاب ےک هر دیس ه دلاو كيهاربا ی رلمرکم دلو كاسو

 باشع ییا تش هلوچ دعس تش هنوعع هن اځ ر یوضر هرضنخ هیعا)

 ههالوشر ( هلک یجت درد ) نهيلع هها ناوضر شايع ما هرمع ما

 هب سو یرلسراحو ی رال وسرو یرلبت اکو یسارزو كلسو هبلع هللا لص
 یو راوحو ابقنو یراکب نالوا هتب رزوا تاق دصویرلکب تیالوو یرلکب
 هللا لوسر ءارزو (فرح یکلوا) رد هن رزوا فرحرب نوا هدنرکذ
 ثب دم اتسح زب هک ردا رک ذ ی رعلا ی د رکب ولا یضاق ره ها درک

 ند امس لها من رایدروی هک ن دلسو هیلع هللا یبص هنا لوسر ق دنلوا

 یکیا ن دضرا لهاو م السلا امهیلع لی اکیمو لبربسج مریزو یکیا

 هدنع*گک كن رلت رضح ٩ ماماو امهنع هلا یحر ردرعو رکب وبا مر_ رو

 شم روی هکر دا دیباتین وب خد ص اقو نی دعس ثیدح یو دعا جب رخت
 هدنلوصو ه دنعاص كاسو هيلع هللا لص هللا ل وسر توک یسارغدحا

 مدهروکی رلنا هرکصو لوا ندنوک لوا یدزرک راضاس مدروک لجر یکیا

 هلل وب ید هدنناور هقشاب ربو رد ش٤ا داره ییاکیمو لي مج ن دزوسوب
 . دنلوصو « دنغاص كاسو هیلع یلص هللا لوسر ینوک دح۔ا قیقح هکر ید
 كي نوجا مشع ند ندناو ی دراکحرلض | م دروک لسحر کا

 نجرادیع لث كنو و م دمر وک یرلتا هرکصو لوا ی درروش وکود

 ردرشمروک یتوکردب هکر دبور ید ن دنرلت رح دعسو فوعنیا
 هک مدآریو ر دات یترازو كمال-لا امه اع لاک و لیربج ندش دحوب

 مس و دیلع هللا یلص هللا لوسر تلاسهنع ی اھت هلل ا یضر رعو رکب وا

 هللا یلص هللا لوسر ید یسکیا هکر واوا نیمتماکا هلسنرلترمس نالوا هللا
 یبعخ ی دنک كنب زب رقهرلنوب راب ا هدنس هاشم ی رر زو للس و هلع

 لسو هيلع هل | یلص هلل ا لوسر (ةاضق) ردا وفنم هدنائاعش ن الوا هللا
 یرلتیضح نافعنی نامش نوکر هک هلا لیلد لوا ید! ندنناضف (رع)



( ۰۸ ( 
 فالتخا ردیعم ولدازا كنضابلاورع ن «ورف هسخوب ردي ولدازا كلو

 نالوا هرزوا تمزالم هن را:داعس لایق دیک مک ید نوا رد وا

 دوب (هییطوا) ردقو فالتخا هد_تفیدلوا ندن رام ارک مادخ

 هدنةح كنوب یدردیا تماحح یلسو هبلع هها یلص هللا لور هج اک

 كراصنا ضعي هسخو ردیس ولدازا كمل سو هيلع ىلص هللالوسر یخد
 هها لوسر ځد كلوب ( دء) ردشع وا فالتخا ردع ولدازا

 EN ردراو فالنا هدنفن دلوا یسولدازا كاسو هيلع هللا لص

 هالص هنلالوسر د رل وب (دوسالا حابر) ردنتلوا تاور ثیدح

 ندنرادلوم هارمس( هن ) ردراو فالتخا هدنراقدلوا قتعم سو هيلع
 رگکذو هدرس بتک ضعب ردرلثم رو دازا بولا نوت اص یآ یدا

 رکد نیراسا جا كراناو رد نهلوارکذ ولدازا قوج یرمم ندرانانلوا

 ( دعس ) ( قیاس ) ( ناوکذ ) ردرلنوب هکردرلعا افتکا هلکعا

 ( هلیاولا ) ( نادرو ) ( دقاو ) (ناسیک) ( هدنکوبا )
 (طیقلوا) ( دقاووا) ( دبعوا) ( ىهبلا ادلاو) (ارمطاوبا )
 ` ید یرللوا لخ ادتم هلی راتعا یماساو یک ( هللادیع ) ( هر )

 هکربیمسا (نعاما) ردرنواهکردرلاضب (ءاماو تایلوم) ردلمح
 بولاق ثاربع ندنردب هلسو هيلع هللایبص هللا لوسر رد هیشبح بول وا

 یدلاق ثاربم یسالو ب ودیادازآ یردپ هکر د 93 رايد روس قاتعا
 یس هدلاو هکر دیک رد ربذع ا دازا یدلاق ثارعم ندنس هدلاو هکر رد ییک

 هد هكم ردشملا هنس هناضح یلسو هيلع هلهاىلص هللا لوسر ردا قاتعا

 هدنآ یدلیا لقن هب می بودبا جوزت ینا یرزنا لاله نو رع ندبع
 بولوا توو دبع هرکص یدلوا ءانکم هاکناو ید روفط یدسع ن نعا

 هقلال وسر هرکص یدم راو ه هحوق ید رپ و یدلک هی هکم هب نمیام
 جیوزتاکا ناما هدقدلوا كلام هب هئراح نب دی ز لس و هيلع هللا یلص

 تم دخ بودا فطات هلس و هيلع هللا لص هللا لو سر نعا ما ید روب

 كعا جوزت نوتاخرب ندتنحلها یبهسیک رب سب یدرولوا هک اق هنب رغب مش

 حوز ینادیز هدنراقد روب ورد نوسسیا حوزت یتکاما هسر الیق روریمم

 مارکا هنا ما لسو هبلع هللا ی ص هللالوسر یدغوط هماسا ندرلنا بودیا

 رکی وبا هرکصن دلسو هيلع هللایلص هلا لوسرو یدر رروس هحزام هلکناو

 ندزب هکم راغا نوجما اسعس ربخ بویلغا نما ما یدرا ردیا تراز ینارعو
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 یتدراصتا راس بورو هلا شما هدابع ندعس یدلنا رابخا کو دسک

 ندیلس یب ندعم ید هلو هيلع هللا یلص هللا لوسررلبدرب و یجاغا زو نالق

 رفاو وید زلک ےھرد قرف وب یدرب و لاا ینیرادقهرب هلکلک نوا زار
 یوب راوو یدریو هناا رارکت بویق هن زغا كرابم یتا ماع رف هلق زآ

 نالسو یداک مهرد قرف لاک« دنرلک دا نزو یدرو ودر و هکحاص

 هللالوسر ناس ندییعش یدرروب ود مالسان نالس ن یرلت رطح

 كني ول دازامن هدق دنلوا لاوس وید ردي ول دازا كاسو هيلع هللا یلص

 قدنخ یدید ردرشمروس دازا بودنا اشا نکا تیاکمو رد-ءاضقا

 هدن ادم هدنتف الخ باطذتا ن رع ردشم روک یرلتلوا هرکصندناو نسارغ
 ردراو یس هرشک ل اضف بولوا کم هلبا هللادبع وبا یداوا توف

 زرد یدشا وا غلاب هتشاب زویجوا ودا نيبعت هدجوا زوتوا یت وف راضعډ
 ردیس وادازاكلسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هناګروب ادزنب ( نوس)
 ۳ هرصع بوس و هدقشمد حد ردشعد رد راصتا فیلح رصع

 ینیدنلوا رکذ هدالاب یطقلا (روام)  ردشلوا نکاس هدسدقلا تسو

 عیفن (هرکبوا) ردشلک هبده ندسقوقم هلباب اده اسو هرام هرزوا

 ییمانا دا زو عفا ىزاردارو كلا برعلا ببط نا هدلكن, ثٹراحلانا

 هل اعم هلاةهد لوا ثراح یدا یسهبراج كتن اعهد هلبا بولوا هی

 هعاط بولآ یی هی“ ٹراح یداشغاباکا ییهیعس هنس هلاقم یترجا بودا

 داوت عیفت یخد هد هءفدرب یدلبا دوت عفان بودیا ع اججاکاهدنآو یدلک

 اکاو یدلیار اکنا یتا ٹراح هل وا ہ ایس عسیفنوب ردهرکب وبا هک یدلبا

 نی ثراح ې هرکب وباو زج اق ندککرا ردول ههبش ك هی راج هک راب دید
 و هیلع هللایلص هللا لوسر رابدلبا تبسذ هح ورسم یعالغ كل هدلک
 ود نوسلوارح ناک هزب بوریدتا ادل لالد هدکدلک هنس ارغ ف اط

 سب یدلک بوبا ره ند راوبد هرکوبا هللا حابص هدقد روی مالعا
 ندنرولدازا ودنک بودیا قاتعاینارسو هلع هيلع ها یلص هللالوسر

 یتغتسم بولوا روهسشم یس هصق نال وآ هلبا هعش نب هربفم یدل وا

 ءرمصب دایز بولوا هسیک حروتمو خاص یراترضح هرکیوپاوب ردنایبلا نع
 (دنهوا) ید راو ید الوا قوج ردش وا توف نکیا یسلاو
 هيلع هنلایبص ها لوسر نکل یدبا اح كلسو هيلع هللاىلص هللالوسر

 (rr) (ل)
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 ريخ ردشلوا دیه-ش بودا تباصاقوار نک رب دشا ار ثاسو هيلع

 لق ىدرتوط زنا كلسو هيلع هللا لص هلا لو-سر هدنضب كنم ران وك

 اماغ قلا بلعسا نا هدنفحلا و هيلع هللا ملص هللا لوسرتقو یتیدناوا

 رد هرضوباهکربد مک ( هربنضوبا) ردشروب راثلاهیلع قرح ربیخ موب

 لسو هيلع هللا یلص هللا لو-سر بولوا رسا « دتقورب هکر دندرلب رع لوا
 هدنراناب هتسرتسا تودیک هتموق هس رسا ی هرعت واو یدلبا دازآ یرلتا

 یاب 1۱ ا هد دره تما هرغضو ا یدلف رم هرزوا شلاق

 رر رګ دغاکرب نوا بب لهاو نوما كلا سو هیلع هللا یلص هللا لور سب
 كروب مهیا ظةح هسر ولوا قالم ہرلنا کر ه ندم السا لها هک یدروس

 نیدهم ندهیسابعو هری یا نب هرم ن هللا دبع ن نیسح ندندالوا

 یدروتکه جس هل یدغاک لوابولک هرزوا یهجو تلاسر هروصتلارغعج

 زویجوا هنیسحو یدروس هنب رازوک و یدپ وا بولا هدک دروک یئا یدهع
 ول دینک هرمعوبا یرمغ ندروب نم جد كنیلع ترض>و یدرب و راشد

 بولک هبده هملسو هيلع ها لص هللالوسر (هرکر ک) یدیاراویمالغرب
 هيلع ها یلص هللا لوسر لوا ندزلوادازا هکرد 9 ردراشهرو قاتعا

 كاسو هيلع هللا لص هللا لوسر ( ماشه) ردشاواتوف هدنتقو )سو

 یسراغلا نالس) ردشعلوا تاور تیدح ندنا بواوا ندنراولدازا (

 یدلبا لوزت «نعرهمار ندراوهاروک ی سانا و رت طصا یصا
 یاقهد كنسهب رق یساباب و یدیا ندن جک یا وعو

 یدر دنوک هشدار یا نور ید نر ویل اص هب مش یاس تواوا

 یدلک شوخ ه ودنک یرلک دا تدابع كناراصت بوروک هسنکر نامل

 یدوقوا هدنن اب ك رلسان اب بولک هماش هرکص یدربک هند كرلنا ید یدنک

 هب هب روعواونن ندنلاعا لصوم هرکص یدابا لیصح نی را هند مولعكرلناو

 شوک نس ادصو تبص لكاسو هیساع هللا لص هللا لور یدراو ید

 تعرع هیارفلایداو بواوا شاداوب هلرلینارصن كولب رپ ندبلکونب و یدلیا '
 رلیدناص هی یدوهب رب مان عشوب بودنا ردغ اکارلارمصن لوا نکلراب دا

 بولا لوا یدناص هرجا ر شک هبارعلا یداو ند هد رد ون د لوا

 یلاوحا بولک هاتسو هلع ها یلص هللا لوسر ناس س یدرونک هب هتیدم

 هیاع نونلا مهرد قرق هلا هلی .ف شفا زوبییودنک هسوک نالوا یکلامو لقت



( ۲۰۰ ( 
 (عفار» رلذمروی هیشت هب هشش هلذلوا بیک رفلا فیعض ناوسن
 ی دا كن هحص>اوبا صاعلا نی درعس مدھم ردوب ی رک دید مصور

 راب دا دازا ی را هصح ودنک یضع) ك رلنا یدلاق ثارعم هنن دالوا هدا

 دیلع هللا یلص هللا لوسر بویلشاب هتباعس ن وجا را هصح نالقروصق
 ی هصح لوا سا یدلبا اجر نرل اعاو د ادماو یدک هلسو

 یدشتا هيه هلس و هیلع ها لص هللا ل وسر یحاص رلیدتسا ن دمحاص

 عف اروو ردرلش روب قاتعا بولا نوئاص هک وی داد رو یا

 نادیعس ن و رع یدرب د میسولدازا كلو هلع هنلالیص هللا لوسر ی

 كی نس بودرغاح ییفار هدق دلوا یسلاو وت دم ر دق دشا هکی ماعلا

 ۳ دک دد للسو هلع ها یلص هللا لوسر ید روص ود نسس ول دازا

 یدروا ېچ ازور هن هدک دری وین اوج یکلوایدروصەن یدروایعافزو

 ص الخ ندالا بود م ول دازا كنس مات رد تو دیا هل وب هعفد جوا

 ییهصقوب بوشود هطاغ هدنتیب عفاروبا هلبا عفار را هسیک ضعب یدلوا
 رک مزب نالوا باوص نکل ردبا تبست هعفاروبا نالوا ىلع بناک
 هلالوسر ردند هظورقوش رذتلایادیز ٠ (هالوا) رد رک دغا
 یلغ واو یی و دنک بولا نوت اص نکا بت اک یتا لسو هیلع هللا لص

 یا وهالا هلا ال ی ذلا هللارتغتسا لاق نم) یدلبا دازا ی دز ن راسو

 تیاور یتفب رش ثیدح (فحللا نعرف ناك ولو هل رفغ هيلا بوتاو مویقلا
 الا هلال ی ذلا هلا رفغتسا هک مدارپ نی رش یانهرد هبا لوبا و ندیا
 شجاق ید ندکنحرک اروالوا ترفغماک ا هد هيلا بوتاو مویعلا یا وه

 هللا لوسر یدیا ندنرادلوم هنب نم ( هبهپوموبا ) ردکعد هسا
 ردشل وا ا اد عيسا رح برو قاتعا یتا لسو هیلع هللا للص

 تداوروب ن دحرا ففتسا هعرق لها ید ردب نس هود كن هشیاع ترضح

 ردو هلا لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هدر اغذتسا نیح ردشعا

 یس هسنکو ندنز دلوم یسح ( عدم ) یدنلوا رک ذ هد الاب مک هنت

 ور نب هورف مع دموب ردب ربغ كنوب مالسوبا هکر ید یکی دیا مالس وبا
 نیدز نب هعاغر هک رد ددر هده یکود-ا لاس را كنم ا ذجلا

 هاثب كالم هک رد هئع هللا سر ی را رضح عدمرولنح یاذطاتهاو

 هللا یلص هللا لوسر هدارقلا یداو رد |دها ه یوبل هابتشا شرع *هدسو



) ۲۰۶ ( 
 لغوار ماننج رادبع كناو ی داوا ت وف ه دنتفالخ ناهع هدتاورر و

 یا و هلع هللا ل هللا لوسر تولوا یب ون 4 ردشعا داو

 هده وزغ نالوا هترزوا دعس ن هباءدوش هکر دی ۵ < ردشلاهدنرب كنم رلازغ

 ی افل بودا قاتعا لسو هيلع هللا یلبص هللا لوسر ینا هرکص ردشلا

 هدالا بودا دیهش یتا ن وبل رع ه دعب رايد رو نییعت ناب وج هنر زوا

 ( هلاضف ) ر درا ڈموق ك وش هنن را زوک ك رابم هرزوا یییدنلوا رکذ

 بولوا یسول دازا كاسو هلع ىلص هللا ل وسر یخدوب هثع هللا یضر

 هللا لوسر ب ودنا راکنا ینارلضعب رداوا توف هدناو شا لوزن هماش

 ر درلثعد ی دغ وب یس ولدازا ه دنسا هلاضف للسو هيلع هئا لص

 ر د وود نایک یعکو نامعطییک و نارهمیممک سا (هیفس)

 هللا لو-سر یتا بولوا كنهاس ما هداور ضءب بولوا ندنرادلوم بارعا
 یدلبا هیععل هیفسو یدلیا دازا ها لوسر بودیا هبههلسو هيلع هللا لص

 هلبا سو هيلع هللا یلص هللا ل وسر «درفسرب موق رم هکیدلوا وب یس
 كيوخاکا یزکدرلعاتم هعوقوراد دلبا معاوید هشود بوٹ اکا س یدناهلب

 هکردشعد هنیفسنس هایفس نس ار ز ناکوب ینوبهکید روو ید روپ وید
 دوخا ترد دوخا جوا دوخاییا دوخاب کوب هودرب باوا لوار کا

 ردشع ادلوت هنفس ن نج رادبع ندنآ مد رروتوک هوا کوب هود شد

 یسن «دنآ بولوا ندنسلاها نع هنع هللایضر هها دبعوبا (نابوث)

 هد دن دعیئآ لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر بوش ود رسا هرکصیدیاراو

 تم دخ هجر و لاشتا هللا لوس راتو یدلبا دازا بولا ن وتاص

 ی دعارارق هدصج ب وراو هماش هدعب ی دلوا لت از ندنراش رش

 نایوئوب ر دشلوا تود هدرد یللا یدا راو یراد هةدصر كنا هدناو

 ولت نیکح ت TES اوب هل ه درصم م بولک هرصع

 ولت وم هل ىس ( هتنیطخ ىلع کو هت هعسوو هلا سا كالم نل ف وط)

 بوکا ن راه انکو هلوا ولتعسو یس هن اخو ظ وفحم یناسل هک هم داوا

 نوکرب یدیا هی راموبا یسهنک بولوا یشبح (هثشا )» هیلغا
 کا تو هيلع هها یلص هللا لوسر نک رروس یر هود یرلک دنب رلنوتاخ

 هلا قفر هرا هشش هنخنا یاعب یدرو وب د (ر راوقلاپ قفرا هشخاا)



for ) ( 

 دبز بودیک هفرطرب ز ودنکر کاو رد شا نییغت كب هرکسع لوا ینا الا

 ن دع وکلا نب هلع ی دردیا هفیلخ ه هنیدم ینا هساک م ز ال كمتکه لب

 : دازغ یدب هلبا سو هيلع هللا یلص هللا لوسر شم ر و هکر دی و ره

 هدنسهلج كنارغ ز وعط لوا دز مدلوب هلس هدازغز وفط هللا د زو

 شبیللا هدشیاور ضعإ و هدنشاب یللا « دنرکس كتر یدبا ریما هری رزوا
 هللایضر هثراح ند زن (هماسا) یدلوا نانج راد مزاع هدنشاب

 هللا لوسر فدر كلذک یدراړد ها لوسر بح ېک یردپ یخددرانا امنغ
 دوخابهد هندم نوعا یرافدروس فادرا قوح قوح یدرارد جد

 یا مان نحو دج ی دلوا نوف « دنت را ترد ىلا هدارقلا یداو

 یا (عفاروب) ردشفلواتاور ثیدح جد ندنسکنابولاق یبغوا

 هللا لوحسر ه رکص ب واوا كسابع ترضح م دم ردیطبق رودنکو هسا
 یتمالسا كسابع ت رطح عفار وبار دشم هلشغا هلسو هيلع هللا یلص

 یا -یراولدازاو یدلبا دازاینا سو هيلع ها لص هللا لوسر هدقداونش»

 بلاسط یبا نبا یلع هک یدلبا دلوت عفار وب اندرا بو رو ج وزت اکا

 رلحدق ن دجاغا بواوا راجو یدبا یناکهدنراتفالخ تدم كنب رلت رطح

 ت رضحو ردشعان لوا یهللا لوسر ربع ند هباغ لئاو ی درانوب رنهنفجو
 اعم هلبا هئراح نب دب ز هی هکم ندهندم ینا لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ندنراتداهش كلام ترضح ردراشتروئکن رلءارک لایع بودیا لاسرا

 كيملوبا هدقدلوا غلاب یربخ رد هکر ارد رایضعب ردشلوا توف لوازارپ

 یسهبنک (هسا) ر دراولاکشا هدنو نکل ر د رانو یییدب راح

 رب وبا هدارخا تباور بولوا دیهتش هد رد هدش اوررپ ردحرسوبا

 ی ) هشکو ا ) ردشلوارمم لد هتفالخ تفوكنرلترمضح

 ن دنز دل وم هکم هدتاور رو ندنر دا وم سود ضرا بول وامیلس

 كنتف الخ باطن رع ردشلوا مضاح هده اشم عيجج بولوا

 یعماردیئبح هنع هللا یر (نارتش) یدلوا توف ینوک ادا
 تقو یني دلو هدنسارغ رد ردب ورم جد یسلوا سراف ردد اص

 نیح كنب راترضح سو هيلع هللایبص هللا لو--ر ه رکص یدبا ل وق جد

 هدّتف الخرعرد ول یس! ر رلز دبا نفد بولوا لخاد هد راه سسر هد ود



( ۲۵۲ ) 

 هکر د یک ردهدنرک ذیژولدازا نالوا نداسساو لاجر كل-و هيلع ها یلص
 هنراحی ( دز ) رد رادقم نوایراهب راحویرا دهم شک یزهلوکولدازا

 هللا ىلص هللا لوسسر هنع هللا یضر هللالوسر بح ییلکلا لیحارشنیا
 وز هب و دنک یتعا ما یر هب راع ولدازا ب و دا دازا یا سو هبلع

 ه دتیلهاج ماا دی زوب ی دتا داوت یرلت سضح همانسا ند رلنا ی دروس

 ن وئاص نو ایربک هج دخ یسهتعینا ماذح ن مکح بو.شود رسا
 هګدخ هک یدا شرا هغ ولب زونه ه دتفولوا د ز ىدا شەر و اإ

 یسهجوعویسااب كاد زهدعب یدلبا هيه هلسو هيلع هللاىلص هللالوسرینا

 سپ رایدتسسا قرات روق بو ربو نساهب و رابداوب یدیز ب واکه هکم
 هی هللا قمل وا ےل هتساباب زمساهبیا لسو هیلع هلا لص هللا لوسر

 هللا ل وسر ب ویقکهرلنا یراترضح دب زو رایدلقری هدننیپ قلاق هدر
 هکر دب و یداباراتخا ییملاق ه دنرلاف رش تمدخ كملسو هيلع هللالص

 2 غ ندزس یدیا نب لاال و سراب یرات مضح دب ز تقولوا

 بونی دبا قالغو اینا لسو هیلع هللا لص هللا ل و-سرو یدید ما راتخا
 دب ز دعا وا لزا یسهع NC هللا دنع طسقا وه ما مهوعدا )ات

 هلایردب ی دنکس کر ههدهع رک تبآ لوا هرکص یدررد هللا لوسر نا

 )سو هیلع هلا یلص ها لوسر هکر د ورو یدنلوا كل هلفلرو را قلا
 نالوا ناسم ادتا ن دراوادازا ر دراشم رو وید (انالوءو او خا تنا) اکا

 نکلردشعدر دنروتک ناعا ادتبا ن درلککر ا افلطء نامه راضءب ردرلنا

 ر دکجوک شا نوا ن دلو هيلع هللا یلص هلا ل وسرو ردعصا ل وا لوڈ
 هماساواو ید ا یصبیروبوواب و هص.ق بولوا را تباغیرلترضحدب زو
 بو دیا ج وزن ین ن بش ز « رزوا ینیدنلوا رکذ ۰ دالاب ردانکموید

 تب رس هبه دم طعم یا ی هع تش موشک ماو یدلبا قیلطد اص

 ی دلک هبا تد هیقرو دی ز ند هر و و ی دلبا ح وزتیا دیز هدکد شا

 یدلوا توذ « د رعح كل افع نب ناعهیفر بولوا توف نکیا كحوکد ز

 یدلبا قیلطت یخدیموئلک ما دیز هرکص یدبا یشادنرف مال كموئلک ماارب ز

 صالان ور ءد» رب ز دعب فوعنب نجرلادبع هرکصندنا ییوثلک ماو

 حوزتیاوعلا تثش دنهو یا تد ه رد هرکص ندموئلکما دزوردناا

 ی دهر دنوک هلبا رک سعر ی د: ز و ه.اع هللا یلص هللا لودر یدتا



CON) 

 رایدرو پرما نوجا كن لسو هلباد و جس ترک هز, رع باطهوب بورویب وب د
 هللا لص هللا لوسر نا مان (نعا) ر دراخاوا توف هدحوا ثلا

 نینح نیا یدیاراو یدلور مانرببج یدیا یسہرھطم بحاص كالشو هيلع

 بسح نب لفاغ نر دو دسم ن ۰ ( هلادبع ) ردشموا دیهش هدنسازغ

 هنتلبقو ردشعا ترڪ ه دهعفد یکبابواوا یسدر تنيلوا نیقاسیذهلا

 ناسو هيلع هللا لص هلا لوسر ردشعل و هل هددهاشم هلجو ردخلفزام

 تاناکرعفیدردا ظفح نرروهطو نیلعتو هداسوو یدنایرادک اوکسم

 هعق دلوا هد ادرارف هداحشرب بور دیک نفیشنیلعن هک درو مایق هلتلود

 ه دشاو رر و هدیکنا زوتوا یدر دا ظةح تورو هنن رالوق یتیلعف لوا

 ن یهاصی (هبمع) ردشلواتوف هدهفوک هکر د یک هد هنده هدحوازوتوا
 یس هلا غب بحاص تاتو هيلع هلال لص هلا لور ییهطا رع نب سبع

 رعاش ماع هضنارفو هللا باتک ی درد یرطاق یراکدت «دررفس بول وا

 یرصعه رکص بو دا یسلاو رص ینا هب واعم ی دا ناسالا جد

 ردٌشلواتوف هدرمهم هدرکس لیلا یراترمضح ه.هعیدر و هدلگن رسم

 هللالوسر كيرمشنب (علسا) یدیا « درد قر ینیدوا یسلاورصم

 هنراح ن (اع-اودنه) یدنایسهلحار بحاص لاسو هيلع ها لص

 ب ولوا ن د هفص لها رلنوب ردیل-ا ځد یسکبا ا« هللا یضر دنه نا

 توف هدئنفو يکلکب لدا ز ه دهرصب ایسآو هد هن دم هدّتفو هر واعم دنه

 یسولدازا كن رلترضح رکب وا هنع هللا یطر (دعس) ردرلشلوا

 فرشندعدقهنع هللا یضر یراثغلا ةدانح نبدنح (رزوبا) یدیا

 ن ههادبعنب زاغ یدلوا توف هدهدنر هدرزوتوا بولوا فرمشم هللا مالسا

 ةعب ر ن  (معن) یدلوا توف هدنوکلوایغد لوا بولبق دوعسم

 هللا لب ص ها لوسرو ردلدرللوا فرش هلا تمدخ فرش جد یلسالا

 كل رلتدبا ضتقا هلبا ی رلف رش ما ه دنراش رش ر وضح للسو هيلع

 ورع ن دادعمو ماوعلانربب زو بلاط یان ىلع ترمضح ناروان رلن و

 دعس نر سق بولوا مهیاع هللا ناوضر تباث نب صاعو رسم نا دڅو
 كنا رھا « دنناب لاسو هلع هللا لص ها لوسر هنع هللا یطر ه دابعنا

 هلال وسر ر (فرج یمنأ) یدبا هدنس هرم یر هطرش بحاص



((-۵ ) 
 دول (هر )ر د نهو نزش نه * رع ىح هب ر * رعنلا شکلاترشهو

 کنی رحاسعلا یرعلادبعنب مهروبا بواوا یشادنرق رق نب وبال كهللادبع

 لاله نیدسالادبع هرکص یرغوط ییاوص هريس وا ندنآ یدبا یت ر وع

 كنب راترضح هلس ما هک یدرغوط یی هلس وا هللادبع ندنابوراو هبیموزخلا
 هک رد 2 نالوا مدقم ندلسو هبلع ها لصهّلا لوسر
 هعیعش كهالادع جدو ( هع” )ردشمراو هج رو اهرکص هدسالا دعلوا

 نب دسا نب نادودنب مع نی هره نی ءریص نر مت نب باب رن شر دیس
 یسارغ دا هکندرغوط یهللا دبع ندنا تواوا ہ دنحاکت ا كنەع رح

 یمالا دبعو ر دشلسک یغالوق یت روب « دنوی هللا بولوا دیهش ه دننوک

 ی دملا مصتت هد هشدح هاب ذود هرکص ن دک داک هم السا هکددرغ وط

 نينه ولا ماورد دبع ییا هک یدرغوط یرعاش تک |دجاندنورحاهمو

 ید رغوط ی هنجو ی هضاعسلا ةي و یني رل ضح بذ ز

 ندراو یراراکتمدخ كلسو هلع هللا یلص هلا لوسر ( هلکیعجوا )

 (فرح یکلوا) رد هن رزوا فرح یکیا ه دنرک ذ یراولدازا ن دتروعو

 مضعط نی رضتلا ن كلام نإ (سلا) ر د هدنرکذ مارک مادسخ

 هدنراک دلک هب هنبدم رد هرجوبا یس هینک هنع هللا یضر یراصنالادپ ز نب
 تقولوا یدروتوک نوحما تمدخ هلسو هيلع هللا لص هللالوسر یتا یسانا
 اکاو ردشلوا فرمشم هلا یراق رش تمدخ هنسنوا بولوا هدنشاب نوا

 هلب وا يا نورو ريخ یاعدوبد (فنطا هلخ داو هدلووهلام رکا مھللا)

 هيلع هللالص هللا لوسر هکر دژه روب یراترمع> هرب رهوا ر دشلوا
 یل رش رع ر دمش# ر وکز ام هیاشم « دان ز ن دنزامن كسنا هنن زامن كمل سو

 هد تاور و يکياناسقط هدشاورر وهدجو|ناسهط بودیازواج یب هنسزوب

 یلسالا سارف وبا رعب نب بعک ن (هعب ر) ردشعا لاقتا هدرب ناسفط

 بحاصلسو هيلع هها لص هللالوسر تولواند دقص باعڪا هنع هللا ضر

 بواوا هرزوا لاغتشا هننراقب رش تمدخ هدرضح و رتسو یدلا یسوضو

 مشچوبدیردبا اضتقا تمدخر و یدروناهدنکو ا یوبن بآقلود بابک
 تنج هکیدتنا زانو اجر ن دلسو هيلع هلنا لیص هللا لوسر یدرولوا شوک و

 (دوعسلا كب كسفن ىلع قعا) هیلبا زارحا نفرش یرلتقافر « د العا



 ) ٩)
 یداوا نیعتم ق ر كاا ور لواو یدلک هر ومظ یس دعق و ردب بوک

 كن هسوک مان موزع ن رع 9 هللادبع نب هرغلان ه-یعاییا هکناع و و

 هکر دشم رغوط ییارکلا رقو رمهزو هللادبع ندنآ بولوا ه دنح اک تت

 كنراح (یورا) ردب راشادن رڌ و با كن راترمضح رس ما نینم وألا مارلذوب

  دنمالعا جد كنون رد هش كيل اط وباو هللادبع هکر د یک و

 تولوا! م دنحاکن تح تن یصق دع ن بهو نر ر د وا فالتخا

 هرکص ندرمع یدرغوطیرع نب بیلط نالوا یسیرب كورح اهم ن دنا
 یزرقر مان هبطاف ندناو یدراو هب یصق نی رادلا دبع نب مشاه نب ہدلک

 همالسا بورمک ةا كلا ه دک د اک همالسا بیلط یلغوا هکر د ورح یردلوا

 ه دک دا حاطاو مارا نوجما كلک همالسا ید اکاو ی دردلع نکو دلک

 تداهش هنر راح بیلط هکصردشلوانالسم لزوک بوک همالسا
 لاسو هباع هقاللص هللا لوس ر( یکح ماءاضب ) ردشمالاق یلست بولوا

 دنییطم ز دی هما وت کرد ےک و یسادنرف ا اا قاعتالاب کر
 هدبلطاادبع ون هیاقس هک رد هنوک وب هصق ر دوب ندا عضو بیط هنفح

 تباجو هددسا تداف ر و ه دنسلک ثفانم دبع ون تسانر پولوا

 یتالواهدنلا لرادلادع یب فام دبع ون سیم ا هدرادلادنع نب ءاولو

 رلب دتسا مد راب ن د6“ وت رادلا دع ون مرج الو رلب دتا دا سه قلا

 دنا كن هنف> رب هدک دروک بل طلاد,ع تش اض کا ما صوصخو

 هسردا بط مکه تیطوب و ی دانا عضو هرز وار تور داوطبیط

 رهف نثراخاونو متون و دساو هرهزو فانمدبع و سر یدیدردندزب
 مهس ون ین وب رلب دنلوا هيد نیبیطم رانوب تقو لوا بودا بیطاندنا
 ردتدرب هسرالب بوق وص هنا كلا لا کر ه بویازاغوب هودرب هدنراکدتشا .

 هناقلوا موزونبو یدعونو هجونورادلا دبعون و ےھسونپ س رابدید
 رضاح هکنحراتاو یدل د هقعلو فالحا هرلنا هيلع ءان راد الب بوق وص نرالا
 هع ر ن هز رک اض هرو نحو یداصاب هتف بولوا هخ اصم نکیا رال وا

 یم اعندلا تولوا هدنح اکن تح كفانم دیعنب سش دبع نب بابح نب

 اضویدرفوطیاورا یسهدلاو كن افع نیناععوردترا هک یی ماو

 قدص ۾ نط ۵ هکندربد ںودان وا هدنلاحیرفس یناعع لبغوا كنب رق

 * ر.دسلا تاروع نومك * ربص ضب ةف نم * رع ابو هر * ربو
 )لر (۳)



) ۰۲۶۸ ( 

 رب لا ما هینصالا بویاوا نا-*یرب ندرلنوب یورا هفص هر مکحما

 هدنم السا كل هکناعو یورا ردقو نو رخ اهل الا كلوب یدلک هءالسا

 نرنک الادنع نکل ردرلشلوا بهاذ هناك هءالسا راض ءب بولو ا فالتخا

DNمابا رد س هدلاو كن هرج یس هدلاو هیفص ردهیفص قحا 6  

 یدبا هدنحاکن تعل ك ا دن هما نم برح نب ثراح هدنیلهاج

 یش ادنرف كهنع ىلا هن هها یر هج دخ هرکص ندنا بولوا لاله هرکص

 ىدا دل وت هعکلا دعو بت اسورییز ندا یدراو هدلب وخ نب ماوع

 رد نوناخ كمارح ندلاخهک ىدا دلوت ید ببح ماو یدلوا توفو

 یدوع رپ بولو هرضاح هنسارغ قدنخو ردشلک همالسا قافتالاب هیفصو
 يدراقج هصح ندنینعاکا سو هبلع هللا یلص هلالوس رو ی دلا لتق

 تو هد تنده هنس هنس کک كن رعه و هدنم اا قفالخ درع ترصحو

 هدنفح كناو رلبدبا هدنشاب چوا شع تقولوا یدنلوا نفد هدعیس بولوا

 ایتس * مز جج "انرفح نڪ » هلج ناژاردراو راعشاو را دن مه قوچ
 « عطم ماعطو معس اش * مذن لتا لب ريج ةمره * م کلا هناولیلیتا

 ااا كہالادبع ی ر دپ كلو هیلع هللا یلص هللا ل وسر ( هکناع)

 ردیس هقیقش یخد لنهمکلا دبعو ریزو بااطوبا كلذ ردیش ادنرقرپ

 هنس دعقو ردب هکرد هرزوا هجووب او ر لوا ردشمروک اور هدنسهعقو رد

 هدنناب تسوا كنهکم بکاررپ هکید روک هدنساب و ر هکن اعوب هدنقو نیم

 بورغاج هدن رزوا سابقوباو هدنرزوا یرهظ کت هبمکو هدنحا لده” و
 لها نتوص كلا هکلروش كم هصک جوادوخ اب هک یکیا اردغلآیا هکیدید
 راب دابا عرفهلبا عرفدشا قلخ سدرلبدتشا هلجرانلوا هدانسنیتشحا ندهکم

 كتهکم لها بویلبا عزت ییو-عظع *ہرع ہر بوراو بکار لوا هرکص

 هتسهلج هسا راو هناخر دهل هد هکم بول هراپ شاطلوا یدهلاوب هشرزوا

 بولآ قا-شم و دهع هرزوا كنا تک سابع یاو روب یدلیا تب اصا
 لمجوایدلیوس هفلخ یا بویع افو هن دهع سابع یدابا تناکحولمت

 هزب ید بويعا تعانق هنن الب رک را مشاه بیا هدک دت-شا نیعل

 یدلشاب هنابذه وید رکیدلسشاب هکغا لون بروتک یتنالب دك زکر لتروع
 ییدارف یکید ردنوک ك لایقس وا هدههک یغجوا ندنس هک اور لوا



( ۵۲ 
 دونم یسانا یدسناوا هیعسن ینادیغ نوهگ دنا ماعط مامطاو !طعو لذب
 ریش ادنرف مال كادیع مق هکر د رلضهب رد هيعازخ كالام نو رع تی

 لسا بواوا لح عدا كق ادبغ هکراربد ردیشادنرف كئراح راضعب و
 بولوا هّتع وا کو یرءلا دیع یدا (بهلوا) ردشماملاق

 ردشاق یکم ود بهلوبا یا بلطلا دبع نوح دل وا لاج بح اص

 ضبویلیل یساناردشغ | هقرسو یلازغ ندنوتلا نالواهد هبعکو یدا لوحا

 بولوالولسنب هیشیح نب رطاض نب قاتم دبع نی رجاه تفب یبلهدتاور
 تدش یتوادع هن رلترضح لسو هلع هللایلص هللا لوسر یدیا ند هعارخ

 هدردهعقوردلوا كاله ندنض مەس دع هرکصندرد هدو یداهرزوا

 هسدعرد « ران وک ید ندز دل اله یدیشهردن وک لدب هنر ب ويل و

 تدش كب قیارسو ردب راس ههگز كرل:ا بولوا هرابرپ موش ترعلا نيب

 هدقد ارغوا هض مر قثال هودنک هل و یدبا نوءلملواسدرد هرز وا

 ندق دل وا كاله راب دتا دع اب بوغ از یتا یل ایعو دال وا نوش

 یدعنلقا دیک ها ب ول اق هدن ادیم یرادرم هشال نوک جوا هرکص

 لوا ندقازوا هلا قی صر بوزاق روقحرب ندنفوخ راعو هبس هنن هرکص

 یدالوا راب دتا .ءروک ن رزوا بوتا رلشاط نادقاراورلدقار هروفح

 ییاعع ارفاو ندرف ندالغوا كن هستع ردرازق جاقرو هدتعو بتعمو هتع

 نب لضفو ردشلوا هکم لاو هک شادح یا نب یهاربا هلجزا ردشلاق
 * نفر ەد نم سضخالااناو ۵ ردکنا تیوب بولوا رعاش هک هتعن سابع
 یدلوارضاح هتسارغ نینح نالس» بنعمو « برعلالسن نم دلا رضخا

 كاسو هلع هللایلص هللا لوسر ییهتعو ردشلاق یس هرمشک باقعا

 ردلیج ما بطلا ةلاج یزانآ كرلن وب ردشع نالسرا هلسبس یساعدد

 ردیسانا كن هرج یمانا بولوا نكم هللا ركب وبا ( باطلا دبع نإ موقم )
 یزف رو یدم اش بودا داوت ندهب راحر رک رو رد شم اتلاو یلسد

 جور قآ حورمسم ن هلا دبع ندنز اوه یدیا دته یدا بوا وا ځد

 لرد هربغ» هکررد یک بعصم ىدا (باطاا دبع نب لحر) ردنعا
 لح هک رد د ید همدا كوو هب وسع رد هنس انعم قز هکر دقل

 كنساباب نعي یراهع (فرحیها) ردلکد یرغ بولوا قادیغ
 ءاّض هيأ هکناع هکرد ددع قتلا یس هلج رد هدنرکذ یرلش ادنرفر



(TE 

 ضایرب هپ هک ءرزوایرذن سبی دروتکب ولوب مدآربندمآذم یناهرکص
 شرعلاوذد دردق»ءد |یلو هنل دما » یدروقوایرهشوپبوتر وا هوسک
 ن ثراح) « یدهبیا مث هرکشا#*دع یب تاوح نادعبنم*یدلو ییع

 یدبا یک« هلکنا بولوا یدالوا رکا كبلطلا دبع ثراحوب (باطلادبع

 تش هیفص یسانا كت یشادنرقو كلا ردشهزاق یی مز هلی هلبایااب و

 ن ا اک نف ماوس نم بح نی بید ی رح ن بدن
 لاله مدعم هتس شد ندلیفلاماع تراح ول رد نزاوه نب رکب نیه وعم

 هکرد لق ونو هعسرو ردهریفم نیا هکر د نایتسودا ی دالوا یدلوا

 یدیاژ هتک مان یوراو هیماو سکس دبعو رایدلواریسا یتوکر دب یسیکیاو#
 ی در دا تقلا هللا لس و هيلع هللا لص هللا ل وسر لوا نایفس وباو
 حف هرکص ی دلیاوعه ب ولوا نعد ه دک دلک كل ریمغیل هرلو دنک هرکص

 هللا لو-سرو یدنلوپ هلی هدنسس ارغ نینح بولک هم السا ینوک هکم
 بور وی ويد( ج نمافلخنوکی ناوجرا) هدنفح كنا لسو هيلعهللا یلص
 هد هندم هدتسمرگب كنرع# رد رلثهروب خد هنا نایتف دیس نایفسوبا

 ثرالا ن لفو ردشم اف ل ی دئلوا نفد هدعیع تولوا توق

 هل او ندسابعو هرج بواواولشاندنس هلجج كرلناک ه.السا ن دعشاهوتب

 هلیس اهب یتا سابعترمعح بولوارمسا ینوکردب یدیا لو ندن رلشادنرق

 یلسنقوچردشعا تره ینوک ق دنخ بواوا نام٥ هرکص یدلیاصالخ
 ین سو هلع هللا یلص هها لو--ر هک ثراخا ن سس دبعو ردراو
 یدنک بول وا توف هد ارقفص هدب وب تقوو ردثم روي رسا هللا دنع

 فا لوسر ید ترا لا ن هعیرو راد روی نفد هد نما کلی وک
 هعيزلا لجرلا من )  دنقح كلا بول وا یتبعک هلا سو هع ها ىلص

 یکیرش هدنراج كن اةعو ردراشهروم وب د (هیونمرعس و هرعشنم صقول

 هکرد هعیر ن سابع هلجزا رد راو یر زفو یرالغوا كن هع روب یدیا
 عاطقا راد رب هد هرضب اکا ناشع ترضح رد هسوکر دق بح اص

 یدیا رض اح هدنیفص هلا ىلع ترضح ردشمر و مه رد كی زوب و

 ) هلیبس كناو ردت! وا توف نکیا جوک ( باطلادبع نب مق
 یدا ( قادیغ ) یدلبا هیعس هّعق نلغوا رب یرلترمضح سابع
 هد رقو نوح ینیدا وا یس بول وا لفو هد-تاور ضعبو بعصم
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 تللام نرصد ن دو دبع نا سق یا دبع ن ورغ بولبوس هنر

 نا ره بل اط واو ی دلبا هم دانم لا یو نرم اع ن لاب

 نوک ج وا ن دام ڪ دم دخ ت ومو م دةم یآ تردو هثس ج وا

 هدا ز ند هنس ناسکس یدلوا توف توو یعودلفیح ندبعش لوا

 یا دک یناه ما ىلع رفعج لیقع بلاط ی دالوا ردشمروس رع
 ردتاه ن دسا تث همطاف یراانا لرلو تولوا هناجو رد هتخاف
 ند رفعح لیقعو ردشم امل اق یدالوا ب ولوا باط کوس كنس هلج

 شا نوا ن داع رقعجو ردشلاق یدالوا ب ولوا لوس شا نوا
 لدالواو رووا قالطا هرفاعح هرانا هک.دلاق یدالوا قرح كلابولوا لوس
 سام هب یلبعترضح هل لسو هيلع یاعت هللا یلص هلا لوسر تکرب یک

 ندهللا دع بولوا رهاطلا وا ىس هنک (بلطلا دبع نن ریز )ردثلوا

 رکو ردپ رب كنسار مشو فارشاو ماکح كئیرق ردول شا ن دبلاط و او

 یدلوا توف مدآ ملاظ تیاغر ندشب رق نوکر, نح یدیا یبحاص رظنو
 قدروصود یدلوا هلا تبوقع دزوک هن هدن رک دلت وس رب ز یینومربخ كا

 یدعا هسا لحرکرکزوسو رکا ١ دنرکدید یدلوا هللجا یدنک

 ی روئوا ند رلم واطم ه دن رال اظ هک ر دراو ید اهر كسان وب هئیلا

 رەش بولوا ن دنراف رظ كپ كن رلتیکب شیرق یدیدزروئلوا هذخاؤم
 توع قح ةرع اا « الاحر ساالم سمانا الواو » ر دکن! تاب وب یدرلبوس

 اب دعلوا قاخ هوا شدرقو هنانک یسانعم رد -ڈد رفو هنانکس

 كلام یعدن رسا كعد ردرلنا ن ر دیک یلخ نعل ی در هتک اونا

 لع رهاط بلطم یدالوا یدیا رادلا دبعن قامتساا ن هلیعن

 ترا ن هع ر هک کلا ماو ردتروع ل دادعء هک هءاض هللا دمع

 ىلسف ندندالوا ككرا یرمغ ن دبلطم كرب زو ردروع كيلطلا دبع نا

 (دیعکلا دبع) یدااقییسن بوشیریاهتفو مالسا ريب ز نب هلا دبع بویلوا

 مالالا لبق (را ارض) ردشلواتوف نکیا كجوك م دةم ندرذنءاغا

 باغ هدعسومیروب نه سابعلا ما باب> ٹن هلت یماناو ردڈ لوا كچوک

 رکا وک یدتیا رذنو یدزا هلوا هنو نګ ندع یسانا ندنغیدلوا بوبګ یدلیا
 هدتفرف مااو هلروا وئروا هو. هک ه سرد.ا ناسحا هیودنک ځد ر ها ناغوا

 « ایعد الواب واع كبل * ایعذوا ضیا هتالضا » هکیدروفوا یرءثوب
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 :هدج هدنرو رع هک یکیا نوا ن دناوا كن اضمر « دتاور ضب كبحر

 یدلیق نافع ن ناعع نینم ولاربما نب زاغ تود ا تافو هد هندم یتوک

 رلیضءب یدیا هدنشاب رکس ن اشک هدنوفنیحو یدئوا نفد دعس و

 یرلءهرکم دلو هنش رش قو ردراشعدزوعط ناسکسرایضهبو ید ناسک

 مو هلا دعو لضف هدنراکدتا تافوو ردشعا نفد بونا هللادبع

 هنهاو ماتو ثراحو بیحماو ربثکو هللادبعو نجراادبعو دیعمو
 سابعرهسو حجو هکر درایضهب ردرل-ثعا كرت نب رادالوا مان هیفصو

 هنماو ماتو ثراحو رشک ندنورو ھو ر دلکد ےک یراقدلوا ندندالوا

 ندهیلالهلا ثراخا تن لضقلا مایس هری ̂ كن هنوع*یسادعامند هیفصو

 هکر دکن رترمضح هللا دبع یعوح كدالواو ندنز هب راج یروصق بولوا
 فانم دع یا ( بلاط وبا ) ردکع هلک لیصقت هدنرکد قلود هیسبع

 ةبحاص و اضیبلا ةيكح ماو هسکلا دعو ريب زو هللادبع ىس هدلاو بولوا

 تب هطاف نالوا یر هدلاو یخ د كن هيما و ی وراو هرو هکناعاب ورا
 یرمغ ندلام هسوک هدتیلهاج ماا بواوا مو زخم ن نارع نهکناع نی ورع

 ردشلوا دیسسلام بلاط وا نکا لک د نکم كا تدایس لیصح هلبا یم
 .قافنا یا تودنا هنادتسا مهرد كاب نوا ندساعیردارب هنسر, قیح

 دکید د سابع ه لگد ےھرد كب شب نوا هن هد همآ هنس یدلبا

 رک هک هلبا طرمش لوا نکل مربرب و یه رد كی شب نوا یدشاکس

 نوساوا + تافسو تدافر را كس عا ادا یلام هلج هنس كح هلک

 هرکصندرمب ز یشادنرق هک یدیا هدبلاطونا تیاقسو تدافر تقولوا اړ ز

 ق هخاو یدلوا یضار هلوقلوا بلاطوبا سب یدشعا لاقتا هب ودنک
 ناف ر هدانز جد یلاوحا هدقدلوا هنس یسنربا یدلیا قرص بولا

 هسابع ترضحراتمدخ لوا ءان ها طرشو یدم هدا نیدیادا بولوا

 بلاط واو یدلبا ارا ندرلخ د لوا یتمذ كملاطوبا سابع بودا: لاقتنا

 یر ره ندعشاهون تح ید نه هلوارداق هقافن | ینلایع بواوا لایعاارمشک

 داسو هیلع هلا یلص هللالوسرو یدرارروک نښو م بولا نیدلورب تانا

 خیوزت اکا ییارهزرا ةمطاف اتو رایدرویب ہی رتب ولا ھن ری یلع ترمضح
 كيلاطوباو ردشلا سابعترضح یرفهجو ردشلوا هدر هروب
 اکا ءرکصندک داواوب ی دنا سو د.د ن هيفا ق ورع نب رف ادم یگان
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 اهمآ مآ هب همأما هک دم اماو هراعو یدلاق لسد یماعو یدلاق لیس

 رد ییوررْا سیا ن رع یوز تولوا هیمعشخا س۶ یسانا رارد خد

 هنص ج وا ن دلیف م اع یرلتدالو ( هتسع هللا یر لسضلاوبا سابع )

 شلوا هدانز هنس جوا ندایسو هيلع هللا لص هلا لوسر نس سپ ردم دقم
 نرارض یشادنرف یس هدلاو رار د رد هنس یکیا یس هدان ز راضءب رولوا

 هلت هک ر دنوت اخ ر ن دط ساق نب رغ هک ردیسس هدلاو خد كبلط)ا دع

 نب یصاع نب ورع نب كلام نی بیلک نإ بانج تن هلتسد « داور ضعب و
 ه دانی یرلنوناخ برع هت ه روب نمو ردنایعضوب هک سماع نب هاتم دیز
 یرارمض ه دانحاور رو یینابعر دش ااسسکا جابدو ر رج هر هبفک ادخا
 « دنیلهاجماا سابع ترضح یدلبا رذن هکعا نکا یہ هبمک بولیقیواب

 ۶ دهع یروعا مزمز تیاقسو یتراع مارح دجسم ب ولوا شی رق سیر
 نب رل هنس رکو رر دشاوا باوا هترلن ابرع كعساه ون ید« دنننافک

 هدنکارپ ناتسد رب ز نیعم هدیناوت هاناو لاوما لذن هراسکب ید ردا مس

 تولوا برح ن, نایفس وبا یعدن ه دنیلعاج نیحو ی د رولوا لاح
 هعقو سب یدنا ن د راندا ماعطا و یےاراشاک هرد نکا خش

 ینب دنلوا رکذ هدالاب هرکص بوشود رعسا هل هلبا نیک شم راس ه دردب

 بورپ و نی راب كالفوئو لع ی رالغوا یشادنرفو كندنک هرزوا
 راست بودا تاور نعالتسا ه رع)ا لیق راض عب ی داوا صالخ

 نعالشا را رد یدلوا ناسم م دعمندربیخ "دو رعراضعب و هدو دا وارسا

 هرکصا یدردیا ر رګ هی یوب روضح ینب رارسا كشب رق بودا مک
 دن رارغ لوپتو کاطو نينح بورویب ر اهظا یمالسا یتوک هکم حق
 )سو هيلع هلال ص هها لوسر هرکصندک داک ههالساو ردراشلوارضاح

 ترضحو یدزرروی وبد ( ییاونصویعا ذه)بوروب مارک او ےظەتاکا
 راو یحاص یلوروا ینعی هربغض یکیا بولوا دسوگضایب و لیج سابع
 مطمو ی س رد یداولب وب نوژوا رلیضءب یدبا هماقلالدتعم یدیا

 یدیا هوجم هوعد بحاصو نسح یآر ا هتسان رقاو

 رو یدربد هزوک ماد یعاه ون ءارقف ید هرکص ندکد کمال
 یدزل زنان دنرات آرا هسلک تسار اکا نکیا ولت 1 امونع للا یضر ناهو

 ییازوتوا یدزردیا ماقحاو قوت ود رد هلا لوسر م بویت هک اتو



CEE 

 یر)حوع ( فرح یلوار) ر د هدنرک د تاعو ماعا (هلک یعابا)

 ییانوا یک نوا یک بو دافالتخا هدنراد دع كرلنا لقن هما رد ةدنرکذ

 رانا هکر ریدرلتبد ردیکبا نوار د راشعد رد زوفط یک جوا نوایفگ

 رامض لح موقم سابع هرج هبعكلادبع رد ز ثراخ بلاطوبا

 لاسو هدع هللا یلص هللا لوسر رل ند جوا نوا ردقادیغ تبیلوا مق
 رار د رد الا دع یعچوا نوا بود امض هلورول مجد یهللا دبعیردب

 رد هصکلادبع یرلکدبد موقم بودا طاع ا ییهعکلادبع رند رد نوا

 . صاعسا جد یم راند رد زوعط رار د ردرب لعح هللا قادیغو راربد

 هم السا امه هللایصر سابعو هزج هکر درلشعا عاجا«العزردا

 فک بهل وبا بوش هنتقو مالسا بلاطوبا هلبا بهلوباو ردرا لک
 هنک اله هرزوا رفک جد كلاطوبا نوتکاو ردثلوا ك اله هنب رزوا

 ههذم یدنک كن هفناط ره ردرلبهاذ هال -ا هعیش ب ولوا بهاذ

 مظع كنب رهجوع هل-ج ر دیم السا مدع نالوا مجاو پولوا یرالرلد
 بعلو لعد واو هراعوا یر دنک رد ( هنع هلا یر هرج ) یناشلا

 لو موعم یراردارپ و كلا رد هللا لوسر داو هللادسا یرلفب رش

 بواوا هرهز نب فام دبع نم بیهو تش هلاه ی هدلاو كهفصو
 ر دکو یب شاب یکیا ندلسو هنلع ها یلص هللا لوسر هکردوب نالوا حا
 كیسهل وبا «رزوا ینیدتاوارکذ هدالاب نسکناردشادنرف دوسو

 نرللوا وب سا حوا رضع و ترد راضعب ردشمر نما هب وٿ یسولدازا
 فالتخا هدنرلمالسا تقو ردراو لاکشا «درلت اوروب نکل راردا تیاور
 اا راضعب ور د ه دنس هنس یعکیا كئعبم هک ریدراضهب ر دشعلوا
 راح هت سارع رد یدناوارکذ ه دالاب یالسا بس راد رد هدنس هتس

 هب رسو رد شغا لتف یدیلو یلغوا دوخاب یب هے ر ن, هبتع بولوا
 نب مبج ہ دنا ںولوا رضاح هنسارغ دحا هرکص رد راثلوا كب هنب رزوا
 ديش هدنلا كت یا برحن یشحو یسولدازا كل ىدع نر مءطملا

 هدنسشاب كن یجکیا زوتوا كر جه یرلنداهش یلاعت هوا هجر ردراشلوا
 یرل هداز ه رمشم و رلیدیا هدنشاد زوعط یللا هدنرلت داهش نیح بولوا عقاو

 ادهسشاا ديس ه دنعح كرانا رب دنلوا نقد هربقرب هلبا شح ن هللادبع

 رداتکم هلکنا کرد لعب ی دالوا ردشٌلوا تباور ود رد ادهشلا مخو



) ۲۶۱ ) 

 یرکب یرافب رش نورد هب رج هنس یجترب نوا هکر اباد رو لاقتا
 هنط اف هک ر دتشلوا دراو هد یم ما ثب دح یدیا هنس ز وفط

 یغاکی ىلا عاصو یدک نرلباوئا یک بودا لس ه لک نا مینا

 حور ماست ی دعش نب بوانوب هب هلبق هدعب یدنا هنتسوا یتا بوب وق هلا
 یدتبا لاقتا بوروپ وید نوعا لسغو نوسجا هوکربیب و مردیا
 هرو د نک لاوحا تیفیک ی دربک ورا تقولوا ىلع ترضح سب

 بوحآ هسوکر بو یدلبا نفد بروتوک هنن رزوا لاح لوا هدقدنلوا رابخا

 )تو هيلع هها لص یبلا ن ( هللادبع ) امنع هللا یر یدعالغع

 رهاط بیط هپ ودنک نوچگنا بودیا دلوت هرکس صندل وین هکر دراضعب
 ید-اوا توف هد هکم نکا كج وک ردثاند ید ره-طم ب طم هک

 ی داق یدالوا ه دن هح یراترمضح هللا لور لئاو نن ص اع سد

 یدلبا لوزت یس هع رک تنا (رتبالاوه كاش نا) هلکعد رد رتبا

 ندهیط,ق درام دنس ایذ یس هنس یجنرکس و ( ےھاربا )

 كفار باو یسولدازا كللسو هباع هللا لص هلا لو سر بولوا دلوع
 هللا لوسر بوراو عار وا ه دود -غوط ی دیا یسها یلس ینوتاخ

 یکا نوک یجیدب بور و هدزءهلوکرب اکا یدل ه دزم هلسو هيلع هلا لص

 لوا نقب رش ماو یدابا سار دنهوبا شاب و رایدرویب نابرق چوق
 هیارقف شک ه-جرغآ لی نانلوا شارت ندنشاب و را ,دروپ عضو نوک
 یتولاخ لدادح نعد نيو هدب را دروب نفد شار بوروب قدصت

 هدر ما هک ر.درلضءب یدروط « دنا كلا هعلوا توقات رل يدر و هدیس ما

 كنس وا ن ءارب هک ردرلذمرب و هب یراصاالا دز ن زاد نملا تغ

 هلا لص هها لوسرو ید رروتک هنسانا بورنما یتا سب ر دینوتاخ
 نکیا تالئوک یدب ردرلشم روس ن اس>ا لص هعطق ر کا سو هيلع

 یآ ینانوا هکر د راضهب ردینوک یلاص یوا تالوالا عب ر هکیدلواتوف

 رمصم نوک قلاو یآ لاو هنسرب ه دتباور ضعب و نوک رکسو
 تمالع هنش رش رقو نفد هدنناب نوعظم نب ناعع هدعیش ردشلوا

 نوجا یتوم كیهارا قاخ هلغتوط شنوک ینوک توف یدننوا عضو
 كالاعت ها یآو شنوک سو هيلع هنيا لص هلا راد د یدلتوط

 رایدروس ود ر رلوا فسکنم نوجا یتوم كندر ردتنآ یکيا ندنراتنآ

GH)(ل)  



(CE) 
 جوزت هدمالسسا نالوا مخءا نکا ز دشا حوزت هدتیلهاج ی رانا ناعک
 هللا یصر هیقر نکبا هدرد لس و هیلعیلاعت هللا یلص هللا لوسر ردب رلعا

 تیزعت نوا یتوف كل هةر زم ربمغیپ هکردب ورم ردثلوا توف اهنع
 موثاک ما ) ردرلشهروب ( تامرکلانم تانبلانفد ههدملا ) هدنراقدلوا
 روه شم هللا یر هبنک بو,لوا فورعم یمسارپ ك رانا (اهنع هللا یعر

 بولوا هدنح اکن تګ كبها یبا ن هبتع هرزوا ینیدئاوا رکذ ردرلشاوا

 هلکعا تیذا هلسو هیلع هللا ىلص ههالو-سرو تفرافم لوخدلا لبق

 ه دنلوب ماش سدرابدروم اعد دب وید ( كيالک نم الک هیلع طاس مهللا )

 ه رکصادننوف كن رارضح هیقر ىدا لستف یتوعلم لوا نالسرا رب

 یسفن ی ذلا و ) بورو موز زا ما یخ ن راترمضح م وئلک ما

 (یرخا كتحوز ةدحاو دعب هدحاو ننعم تش نام ی داع نا ول ه درب

 موللکح ما و رل درو بیطا یناشع ت رطح هلفءروب

 هللا لص هللالوسر یتیزاسم بول وا توف هدن زومط ك رعه یرات رطح
 منع هللا یطر هم اسا و لضف و ىلع هلفیرش ریق رد شل لس و هيلع
 ترضح لس و هلع هللا لص هللا لوسر هکردب ورمو راب دتا نفد بونیا

 یبوزكشادنرقرف یناو و رابدرو ( اه انج وز ةثلاث اندنع تناکو ا ) هناعع

 همطاف) ردشوا هيس نب روئلاوذ نا معترض نوعا یییدلوا
 هايد هدنس هنس یحنرب قرق كنب وبن دلوم ( اهنع هللایضر لول اارهزرا

 ندنرارق هلج ردرلنعا دلوت مدعع هنسشب ندنورن هدتیاورصعب ردرلشاک

 ههجوتم هات قحو هعطقنم نداد یدرروس هدا زیا بواوا كج وک

 ق2 شب و هنس شب نوا یراق یشرع ردرلثلوا هږسڏ لوت ن وگایرلفدلوا

 یدنلوا فافز هنس یساربا ب ولی رو جی وز هب لع ترضح هدقدلوایآ

 یدیا یآ شب و هنس رب یرکب یرافب رش نس كنيلع ترض> تقو لواو
 نسح و نیس>ونسح ندیلع ترضح ردشناوارکذ هدالاب ج وزت تیفیک
 ردشل وا توف نکا كحوک نسح یداوا یرادالوا مان بنز و موئلک ماو

 یباقعاندب رغند همطاف یر همرکم فع رک كلسو هلع هلل|یلص هللا لوسر

 نح مالسا لها نیعا یترق نیءرتح نیطبس ید لسن لخطاب بویلاق
 كالسو هيلع هلا یلص هها ل وسر (هها مه رک )ر دش ارو هظندنرترمضح نیس حو
 لاق یس جک ی اص يغچوا ثف رش ناضمر هرکص یآ یتلا ن دن راتاف



( ۲۳۹ 

 ردشلوا ر هعرلش اب هکم و رو رار د یکم هلکنا بولوا یدالوا ادتنا

 لرد یدلوا رعد هک یدب راضعب و یآیدب نواراضءا و لب یکارلضب
 یداوا توف مالسالاروهظدعب هک رد رلض۰! رداطختاور یک ہرکص نکل

 ندنس هلج كرد (اهنع هللا یطر بنز) ردو یدلو نالوا توف ادتاو

 كن رلت رمضح مهاربا هلرلنوب قا بولوا فالتخا هدف دلوارلت و كلو

 اهلا راشم زکالا دنع ردشملوا فالتخا هدنک ودتیا دلوت مدقع یسیغنق

 توش هم الساو بواک هاد نکا هدنشاب زون وا ز رک رم یرلت سطح

 صاسلا وا لغو یس هلاخ یوز ردشم روس ترڪ * مدقم ندنح وزو

 ب واوا س س دیعنب ىزعلا دع نب عج رلا نب مهم هدتاور صعب و

 ت رحه هبهنیدم رلود هک بوغارهر زوا کرمسش یتا هلفلوا ل رشم

 ی دلبا د ازا ینا یرلترمضح بی ز بواوا رسا ییوز هرکص رای دروب
 هيلع هللا یلص هللالوسر هرزوا یتیدنلوا رک ذ « دالا و یدلک هم الساو

 هناوا جوز بورود حاکن دیدج هدداور ضهب و هللا حاکن یکلوا یا لسو
 یدلوا توف هدنرفص لاح بولوا یلغوا ما ىلع ن دلا رتددرو- ناسحا

 قادر كسو هلع هللا لص هللا لوسر ینوک هکم جد تبوتلع هغواب لعوب

 كنب راترضح همطاف یاهبلاراثمو رد اوایند یرقرب مان هماماو یدیا

 كنرعم یرلترمطح بش زر دشمروب ج وز ىلع ترضح هرکصادننوف
 (اهن > هللا یطر هیقر) یدلوا توف هدا كنحوژ هدنس هنس جنر کس

 چ واز و وا ندنرلن : وامه تدال و للس و دلح هللا ی ص هللا ل وسر

 نکا ردیهاد هن رللوا تاش ۱ بوک هیانئد هد هنس

 نی هتع یراترمض> هیقر ر د راقدلوا بهاذ كنوژنکا نالوا رهظاو حا

 تولوا هدنحاکن تڪ كهل ینا ن هبتع یرلدرضح موشلک ماو ك.هل ا

 جد یسکیا ها یراغا حاجلاو ماربا راکرشم راسو بها وا یراإاب
 ییرارضح هیقر هنع هلا یضر نافعن ناعع بودا تقرافم لوخ دلالبق

 ردرلثعاترعم هل یسکیا هبهشح ضرا هءفد یکیا بودا جوز هد هکم

 ن هللادبع هرکص بودیا طاقسا هتلعرب ه دیک درع یادشا هکر دو ره

 سورخرب نب زکجزوک كرابم هرکص ا : قتلاو یدلیا دلوت نام
 یدلوا توف ندنا بولیجا یرغوط ه- زوب ویدزآ یسراب بويل هفت

 ترضح هدتاورضعب یدبا یسهبخاص عراب لا یرلترمضح هبقرو



۳۳۳۸ 

 ردرلش# !تداورناگشیوب یدروب وند ( كاوه فكل ع را والا كي ریراام)

 هیط.هلا نوععس ٹا هی رام) ردددعترد هک زرد (تارهط۵ رارس)

 راشم یطبق سفوت ن الوا یه اشدابیصموه ردنکسا (اهذع هللایضر

 نوتلا لاقثم كيب و یش اوطرب مان روبامو ینب ریس یشادنرقرفو . اهلا
 ضا رو رطاف شاپ رب مان لدلد و نیا بوئیرکی ندرمصم ْیطابق و
 رادقء رب ندنلاب هب رق مان اهب و زرد د ر وفعب اکا هکراج مان ریشع

 اکا بونکب یلاب اهن بوذا ادها هلس و هيلع ها یلص هللا لوسر لاب

 بورویبناسحا هنب رلزرضح تباثیناسح یی ریسو رلبد روپ اعد هلتکرب
 هللا لوسر كنب رلترضح هب رامو یدشنا داوت ناسحنب نجرادبع ندنا
 هب رام هدعب ردشاک هاند یرلهرکم دلو مان مهاز] نداسو هيلع هللا لص

 یدالوا نفد هدجرش تولوا توف هدنتفالخ هئع ةا ید رگ هدتلا نوا

 هدتاورربو ند هظد رقون ( اء هها ىطر:نوععس تذب هنا ر )

 لس و هیلع هللا ىلص هللا لوسر رد رهظا لوا تیاور نکا ردندرمضالا وثب
 نفد هدعیشت بولوا توف تفو یراکدنود ندعادولا ذعح هد هنسیصتوا

 بودیا قاتعا هکر د رلیطهب رد رلغهروس مو هلبا نیع كالم یاو یدنل وا

 بب ز توپ (یرخا )  ردشعلا هلزریسا ضمب هلیج ) رد رلشعا حاکن
 تولوا هل اګ ر هلبا هب رام نالوا روهسشم نکل یدلبا هبه شعچ تاب

 كلا ےھیاعو هيلع مارک دالوا (فرح یجکیا) ردرلاکدروهڈم رلنوب

 مارک دالوا ن ال وا هيلع قت هک هلوا مولعم) 5ک مال سلاو

 د6ا ترا دک رف تردو ےداراو مساق رانا هک ردعلوا تلا
 ترعههلی بوش همالسا یس هلج ردیتارطح هطاق مولک ما
 كيراجواردد هکر دیمک بونوا فالتخا هدنسادعام كراتو ردرلشع |

 هکر د یک ر درب نوا هکر د یمک رف ترد كکرا نردر دز کس هکر د یعگرقتردو

 یسیتلا رد مهاربا او مساق بولو اهلعقفتءیسکناكراناتاکرازکسردیکنا نوا

 بیطم بیط 3 هللا دعا فاش دبع ولنا بولوا م فاع

 كکراجوا هکر دعلواید ین رق اكل هيفالتخا لاو ف اورد رهطم رهاط

 هواداری زردوب رهاطو بیط هک هللادبعو مساق رلککرازقتردو
 بولواند هشدخدالوا هلجو مهاربا نالوا ند هب رامو ردشاوا دلوتم

 هوشلالک للسو هاع هلن ی ص هللالو-سر مساق ردند هب رام مهار اطق



۲:۳۷ D 

 ددشا هبه هلس و هيلع هللا لص هللالوسر نس هفن رش سفن یراترمشح
 هدیتلاشلا هدتاور صعب و هدر لیلا رد هروک هتاورضءب یسلوا هلب و

 بواوا توف هدلح م ان فرس ناناوارکذ هدحوا شا هدتاور ضعب و

 یدروب نفد بونا هتف رشربثو یدایف نب زام هنعهللایضر سابع نبا

 كرو نم ب واوا یسوادازا كل اع هللایضر هلوی” یراتر طح ر اسو و

 هیرب وج ) ردراثدح هلج كما دبعو لسمو نایلس واطع یرالغوا
 نب عفاسم ام دعم( منع هللا یضر هیقلطصاارارمض یبا نب ٹر املا تشا

 یکتا هدتاورضمب و یعب بولوا هدنحاکن تع كنيقلطصلما ناوفص

 اهل اراشم رربد ید قلطصلا ون هوزغ اکا هک هدهیسل رح "هورغ هد هنس

 یدیشعسود هنس هصح*كنب راصنالاساعش نب سق نب تباث بولوا ریما
 بورپ و ییساهب كنامسو هيلع هل یلص ها لوسر هدعب یدسک تاک ییسفن

 تاسو هلع هنلاییص هللالوسر یک یرلکدتثبا نوب قاخ رایدرویب حوزت
 یب رسا نالوا هدنلا نسل ره بوبد زلوارپسا یسایرقا كن راهم رکم هحوز

 هدا ز ندنو ولتکرب هتساب رقا امنع هللا طر هشٍاع ترمضح یدلبادازا

 ندکلمساتس لها د دعزو ندعلطصااونب هلیبس كلا هک دمروک ن وتاخرب

 هرکص تولوا هنس یمرکب یراق رش نس تقولوا ر دشعد یدلوا صالخ

 توف هدیتا ىلا هدعاور رب و هدنلوالا ع ر ىلا نكيا هدن-ثاب شب شعلا
 (ابنع هللا یضر لعس نب بطخا ن ىح تب هیفص) ر دڈللوا

 روب زمهدربیخ هدنمرحم یدیبولوا هدنح اک: تک كقبقح یا ن هلاک مد
 حوزت بودہادازا یا ۳ و هيلع هللا یلص هللا لوسریدلو ارمسا هیفص بو نلوا لت

 هبه صهدهار ءانئاو یدیا هدنشا ی د نوا تولوا هکر د راضءب یدروب

 رانو یدنلوانفد هدعیع بولوا توف هدتلا یللارن د روی ف افز هدلحم مان

 هدب داوا یر اهب لوخدم تاجوز تلو هلع فا یلص لا لوسر
 یکبا نوا ی رلقدلوا لخاد بودا ج وزو ردراشمعا ف التخاربس لها

 هلرلندیاضرع ههالالوسر نی رودنکو  یرلقدم روپ حوزت نکل بویتساو
 هدتاور ضعب ویسا میکح تن هلوخ نیلبا هبه نس نورد دعزوتوا هاب

 یراتر طح هش داع سب ردهددعتهدشاور ضعب وه راجت هب رغ كي رش ما
 ءاس نمجرت) بو روب ود یزغاتوا ےوإَشعل هرا نست یدنک تروع

 هللا لوس ر ا هشیاع ترضح هدقدلوا لا یس هع رک تبا ( نھن



CRU) 

 ها دبع نب هرغملا نی هیما تذب دنه ( همس ما ) ۰ راد هدیکبا قرف
 یس هدلاو اه نع هللا یطر یول نب بعک نب هه نب هظعس نب موزح نبا

 تحت لدسالادبعنب هملس وبا ام دقم بولوا هع ر نب ماع تش هکتاع
 ندهلجادتا ابهنع هللایصر هللا هلسوبایوز اهلا راشم یدیا هدنحاکن

 هردو رو هلسو بنب ز هدنا ی دیا راشمرویب ترج هب هشیح ضرا لوا
 هدندرد كتر امنع هللا یضر هلس ویا هرکص یدلک هیاسند یرادالوا مان

 لاجونسح تاغ یرلترضح هلسما بولوا توق هدنجوا هدتباور ضعب و

 زابدلوا بلاط هب ودنک ا4 ههایضر رج و رکب وبا هلفلوا یس هبحاص
 هدنرافدروب تبغر لسو هیلعیلاعت ها للص هللا لوسر هرکص یدمراو هرلنا

 هلاق ه جک چ اقرب هنیرخآ یلاوش هنس یجندرد بوید ( ہللا لو سرب ابحرح)
 هد هن دم هدیکنا شعلا هدخاور ضعب وهدزومط لا یرلنافویدنلو | حاکندقع

 هدعاورر وهنع هلا یضرهرب رهو انب ژزامنرای دنلوا نفد هدعیش ب ولوا عقاو
 هس ترد ناسکس یراف رش نس هدنرل:وف نیح بواب هن هللا یضردیز ندعس

 لججامهنع هللا یطر ها یبا نب رع یی ر كمل و هيلع همها لص هللا لوس رو یدیا

 ردراڈلیقلاو هنب رحیناویدیا هلس هلب | هنع هللا یضر يلع ترض حه دنس هعقو
 راشههرمجیراهدل او كن رلترض>یرمصب نسح رد 1او یدالوا هدهنید»

 هستش نالوا ن دنرلم اها كن هندم ءارقو یس ول دازا كنب رات مضح اهلا

 هلو وبا ځد یسوادازا رب وردیسولد ازا كن اهلا راشم ید یرانرضح

 (هیلالهلا ثراطاتن هنوچ-) ردش ءوقوا ندرلنا میعن یبا نب عف ان بولوا
 بولوا ثراسا نیرمهز نب فوغ تن دنه یس هدلاو هل.ااهشع هللایضد
 هلا لور هرکص ی دیا هدنحاکن تحت كنازعلا دبع نب مهر وبا ام دقم

 حوز هدنس هنس ید كتر نکیا رک *۶ هد هکع لس و باع هللا یلص

 راب درو فافز هدلحمافرس نالوا هد هفاسملیم نوا ند هکم بوروب

 ترضح اع هلا ىطر یربکلا بابل لضفلاما یشادنرق زق كناهبلا راشم
 سیغتف هاعسآیشادنرق زق رب اناو هدنحاکن تح كهنع هللا یضر سابع
 ساع تش یلسو هدنحاکن تحت كن راترض> هنع ىلاعت هلهایطر رفعج

 هللا یضر» سا هرکص تولوا هدنحاکت ٿڪ كهنع هللایطر هرج ترضح

 ددشلوایدالوا ندنس هلج بولا امهنع ههایضرلبع هدعب رکیوبا ییاهنع

 هنو” و یدررید ر دسا مرکحا ندنتهج راهصا هب را هدلاو كرانوب



) ۲۴۵ ( 

 هريصنب ر نب باذن شتن (بنیز) . ردنشوا نفد هدعیقب
 تش هعما یس هدلاو هع رح نیدسا نینادودنب منع نی تک هر نیا

 هيل هللا ىلص هللا لوسر یرلت یضح بن زوب ردع اه ن باطل ادع

 نامزږ یدیارانم روب ی وزت هب هنراح نب دز یناو رد رق یس هع كاتو
 هللالوسر .دقدا وا مات یتدعیدتا قیلطت هرکص بولوا هدنحاکت صرع

 بثیز راب داوا لخادرسنذاورلبدروی حوزت هلا یو سو هيلع هللا یلص
 جوزت عسلا تاوعسأا قوف نم ىن هللا بودنارخ افت هلکنا یرلت مضح

 هلع ها یلص ها لوسر هرکص بولواهرب امدعم یکاویدرروب ودردشعا

 یعچوا هدتاور رپ چ كنرع ^ یراجوزت وردرلشمروب تچ عسل ذب ر زسو

 ر دراشهروب لافتنا رانو ادتا هللا لوسر دعب و ی داوبعوقو هدنس دنس

 یم رکب یدردا داب هلباربخ ب ووس ییاهیلا راشم هشیاع ترضح و
 یدلیق هنع هلا یضر تاطالان رع قی زان بولوا توف هد هن دم هد هنس

 یٰللا یرلفب رش نت هدننوف نیحو رار د یداوا توف هدر یرکب رایضعب
 رج ب ونايف سەد هرزوا یس هز اج كرلتا ادتا و ی دیبشلوا جا هوا

 تش هلهر ( هببحما)  یدروپ ود ( هنیعطاا ءابخ ) م هن هدکدروک

 یعصاهدیور مک فان دع خوب هما ن برح ن نایفس ییا

 ع كت ن ها دیمع تواوا صاعلا تب دّوص یسهدلاو رددنه

 ب ودا ترڅ هب هشح را هد هعذد یعدیا هلکنا و یدیا هدنحاکت

 د ص هدنآ و یدلوا دتره تودیامصتت هللا دبع مود رع هللاب ذوعت هرکص

 هللا لوسر هرکص بولوا رارقر, هرزوا مالسا ی رلتر طح هسح ما یدلوا

 هدنا تورو لاسرا هبیشاجت ی یرعصلا هيما نب ورع لس و هيلع هلی لص

 هرزواكع ادقع هرودنک یب هبیح ماو رلیدروپ بلط یتورجاهم نالوا
 هجورب ځد لوا بولوا یسیلو كنایشاج سپ رلیدرور شرا س هی یساجج
 دلا یلغوا یع كنسابب كن ءروب نم نالوا نکاس هد هشنج ترججاسهم
 حاکن دقع هلسو هيلع هللاللص هللالوسر هليا ینذا كصاعلا نب دیعس نیا

 نورجاهمو هلراهب دهیخدبویلزاهج و یدرب و قادص را: دزوترد بودی

 كنرجه اعم هليا یرلب ریغو بلاط یبا نب رقعج و هنسح نب لیجرش نالوا
 هب یوې رولا ضافروضحهدنس هنس ىلا هدتاورصعب هدنسدنس یدو

 رلیضعا ردشلوامفاو هد هن لم هدنک را ترد قرف ینافو یدلىا لاسرا



۳:۶ 

 تود تج یلاص یز وهط نوا كنئاض هر کس ىلا هکر درا ءب و

 هرزوا قالوانفد دعت هلا دهآ رایدا هدنشاب قلا شا تقولوا هکندلوا

 تقو لوا ن دا یراترمّطح هرب ره وا ییزامو ردرل شهر وس تیصو

 یدیایس هعراخ كناو رم هد هثب دم هر زهوبا توا وا ققو نایفسیان هر وعم

 هللا لودر یزمس ه را ودنک هک ردور یدلیا یدو یرییز نب ههادبع و
 هدعب تئدح|دقینا) هدک دلند لهدیانفد هدرب رب هلبااسو هيلع هللا یلص
 نقد همتا یژردار هدفی بوروب ولد ( عيعبلا ف یناوخا عم ین وئفداف

 نقد هد ر وب نه لح هج وه سب رايد ر وب نيیعت و تیصو نرل وا
 ندلا سا نب كلام بول وا یسول دازا ل رلنا همعلعیا نی همت رلیدنل وا

 یدردا ملعت ضورعو وگو تا رع تولوا عم هلع و و ردشع!تیاور

 یسولدازار كنهشداع ترضح هنو یدلوا توف هدنتفالخ لوا لر وصنم

 ردشملوا تباور ثیدح د ندرلنوب بولوا ناغع یعسا واد

 ردنوءهظمتش بثیز یراهدلاو ( هنع هلا یضر باطلا نبا رع تن هصفح )

 یدیشلک همالسا بول وا هدنحاکن تح كنيعسلا ةفاذح نب سننحاهدقم

 ند ر دب یت وذ یدلوا توف سبثح «رکص بودیا ترج هلب هللا بوزو
 |( نع هللا یضر ها عو هر کب وبا یا هنع هللا یضر رع هدقدلاق لوط سد ردهرکص

 لس و هيلع هللا لص هها ل وسر هرکصرابد | تباجا یسی رب كرلنا یدکآ
 هللا لوسر ینا رگ ترضح هدنس هنس یعجوا كن رو یدتسا ییا

 هللالصهللا لوسر هعف درب رکص یدرب و بود | حاکن هلو هيلع هللالیص

 اع رد رلشمروبب تعجارح هنن بودا قیلطت هلبا قالطریآ سو هيلع

 شب قرف هده وعم تغطاس ردرلنعا تاور ندلا تعاج رب ندنیعباتو

 هدناعع تفالخ راضءهدو هدر قرف راضعب یدلوا توف هد هن دم هدننابعش

 تن شز) ردشاوا توف هدنشا شما رد راشعد ی داوا توف

 تیلهاج هلبای رانا ماعطا اعاد یرلیکسم هک ( هیلالهلا ثراطا نی هعرح

 هدتاور ضعبو كن نب ههادبعرلیږ ا ام ويد نیکاس لاما د هدنتفو

 هتشادنرق هرکص ندلیفط بولوا هدنحاکنتح كبلط لا نب راحل ا نب لیفط

 لسو هيلع هلا لص هللالوسر هدعب ردوکا تاور یکلوا نکل ردشمراو

 هرکص ندیآ زکساب جوا دوخاب یآ یکیا بورویب حوزت ہد نچوا كن ریه
 بواوا هدننایح كلاع ۳ هدنرخالاعیر هنس یعدرد یتافو ردشلوا توف



( fF) 

 (ساابلا عم رحا نیح ال ام یتتطعا و ساسلا نب ذک نیح یی تا اهنع
 ادتا همس و هلع هللایبص هللا لوسر ىرلار مط > هعدخ و رد رلذء روم

 هلل |یصر ردندرلنا لس بواوا نلیةزام ادتا هدندرا كناو نروتک ناعا

 ست ندودبع ن سعاد عن ساق عز تش (هدوس) اهنع

 تش سوعش یسهداا و اهنع هللایضر یولنبمماعنب لحن كالام نیا
 یبغ وا یسهج وع و یدیشعا تع- بوک هزاعا ندیکسا بول وا سقف

 هی دخ لص بحاص نارکس هک ییا هدنحاکن ت و نا رس

 هئاعا ندیکسا هلا یسهجوز دل وا ردیشادنرف ورع نب لیهسنالوا

 هر هکم هدعبراید-تا ت رح هب هشدح هده اٿ *هءفد هلی یسکیا بولک

 هما ییصهللا لوسر بولوا توف یوز هد هح هدتاور ضعإو هدن رک دلک

 ندمرویدعع هب هشلاع ترضح هرکصندننود كن هد دخ ینآ لسو هلع

 یس و هدک دلک قل هحوق ینعیربک هراودنک هدعب ب و روس ج وب مدقم

 رد شوا توف هد هندم هدنرخآ یفالخ رع ترضح یدلشغاب ههشیاع
 ( اهن هلا یصر هشداع )رلرید یدلوا توف هدنلاوش ترد لیلا راضعب و

 ارج یرلنا هجھاک سو هيلع هللا لص هللا لو سر بولو اةاکم هلا هلادىع ما

 یرهدناو نوجایراقدلوا ج وزم هللا یوحرف بولوا ضا یدراردبا هیعسن
 ردند هلاک نب كلام یب بولوا سعشدبعنب رع وعنب یعاع تثب نامور ما
 یدتسا سو هیلعههآ لص هللا لوسر هرکص بولوا یت امم كط نب ریبج
 جوزت هللا رهم ےهردز وب ترد هد هکم هدنلاوش یس هنس یوا كن وبنو

 كم دەم هدهنیدم هدعب یدل هدنشاب قلا زونه تد ولوا هشداع هک رللدر و

 هکر بد رو فافز هدنشاب كيا یی نکسنوا هدخاور ضعبو هدنااوش ن

 هک دتسا یشرو یدبا روس هداز ن دنرلاس هلجیناو یدیا هدنشاب زوفط

 هلال وسر رد رلذعا ترشاعم هنس زوعط هلکناو یدرارروس هدعاسم

 یربغ ندرلنوو ردشلاو هدنشا رک سنوا هدرلنافو للسو هءاع هللا لص

 فبرش ثید> قوج بواوا هعصقو هلامو ههیقف رلیدم ر وی جوزت رکب
 تعاجرندنیعبا و هاك رلبدا هقراع هیرع راعشاو مانا ردرلشعا تاور

 هرلنا سو هيلع هللایلص هللالو-سرو رد را شع ا ثیدح تباور ندرلنا

 هک قبول كنب راترضح هدوس هدرب قب ول یدنکرب یدرولک تبوئرشکیا
 ردرل شلوا ت وف هد هندم هدنسهتس یدب ییلا یدینعا هبه هیهشیاع

CD) 



۳۹۳( 

 نیک الاما یربو یربک هج دخ یرب هکر دیکیا رلنالوا ت وف «دنرانایح
 نسل اوا ظفاح نرلپسا OLE یزوةطههرکص ندراودنکو ردبشژ

 مست نع هلا لو سر نوت » رد رکذ هلبا یظن یسدقلا لضفلا نا
 ةصفحو * دفصو هنوعم ةشداعف * بسدنو تام کلا یزرعت نها * هوس

 نهرک ذ تسو ثالث * ةدوس مث ةلمر عم هيري وج * بيزو دنه نهولتی

 ىلوا كلا رهاط تاح و ز اهنع ها یر ) هد )۳ *  تبذهم

 یزعلادبع ن دسانا دلب وخ راناو ردهلع قفتم یییدلوا یللضفاو

 هکر دععال ان هدنازتف دیطافیزهدلاو بولوا یس هع رک كنیصقن

 هلاح وبا بول وا هوعدم هليا ه رهاط هدتیلهاج ماا ردند ی وان ماع یب

 تكکرا مان هلاهو دنه ندروبنم یدبا هدنحاکن رفت كتهرارزییان ساشلا

 مان دنه ندنآ بودا ج وزت یو رخل داعنب قیفع هرکص ردشلوا یرالغوا

 زردارکذ هرز وا قلوا مدعم ند هلاهوا قیفع رلظءب رد_ثلوا یزقرب

 ف رش كنب رایرمضح لسو هيلع هللا یلص هللالوسر نکیا هدنشاب قرق هدعب

 سو هيلع هللا لص هلا ل وسر تقو لوا هکر دش وا هفرشم هلبا یرلح اکن

 یربغ هغ رزوا دا وا توف یرلرضح هګدخو راددا هدنشا شدی رکد

 دنه رد اوا یرلسر بور وب هب ر یدنه لغواو رد رلشمالا نونا

 ماب اب ییمرکا كان ندنتهج شادنرق رقو شادنرفو انا ابی هکیدروی
 مشادنرق زقو مساق مشادنرقو هجدخ ماناو لسو دیاعهللا لص هللا ل وس ر

 ردشعلوا هع“ دنه خد لوا رولوا یلغوار كنب راترضح دنه وب ورد طاق

 ها لوسر یرلترمض> هک دخ و یدلوا توف هدةدرافح نوعاط هرکص
 بوروب ترشاعم جاقرپ و هنس ترد یمرکی هللا سو هيلع هللا لص

 یراق دة چ ندءشهرکص نوک جواندبلاط یبا توممدقم هنسجوا ندنرعه

 شب شقلا هدنراتوف نیح هک رد شمل وا نفد هدنوح بولوا ت وف تق و

 كنبراترمضح هدخ سپ یدرُفلمق زاغ هنرزوا هزانج تقولوا ید اهدنشاب

 ندههارا كلسو هيلع فا لص ها لورو یدلیق یزامن هزانح هنیرزوا
 طقف ردشلک هد وجو ندارک هحثدخ هسا راو یارک دالوا ردق هل یرغ

 نوکرب هک رجا س اک و هدا قایضف كناو ردند هطبق 1 رام مهار

 هلا كفز ردف) هاو هيلع هللا ىلص ها لوس ر اهنع هللایضر هشیاع

 رخ هللا نقزرام لاو ل) سو هيلع هللا ییصربمغی هدنراق درو وید (اهنم اربخ



( ۲۳۱ ) 

 هللا یلا ل رابم یثآ « دک دشود هن رزوا ثنغ اکب بوقیح یزوکرب كهنع

 ربیخ و ) یدلوب توق هدا ز ندیکاوازوک لوا یدرویب محبوب وق هنب رپ
 لوتسم یسب رغا زوک هک رلد دروک و هن رازوک ك لع نترضح ینوک

 یر قدنح ور) یدلنا ناسحا تعافا لات یح نا ید وا

 ثقن نرم سکغ | ندمت [ « دقدل رمق قاس ك.رلت رطح کلا نب لع

 ( كاف هللا صضضفیال ) هدنتح هغبا و ) رد! وب تقافا هللا یرلم روس

 یشید ر بوروس رګ هنس یمرکب زوپ هلبا ی رامر و رخ یاعد وید
 قاعص و قوغصاکا بوروب اعد هدنتح ىلع ترضح و ) ردشود

 هتعو) ید رک ین اوئا شو نزاب و ىف اولا ز اب نو ید نگار

 بور وہ اعد دب وید (كبالکن م ابلک هلع طاسمهالا) هدنتح بها یا نیا
 هدنس هوسلف كن رل طح دیلولا ندلاخ و ) ردڈشع نالسرا ینا ہرکص

 دااخ ها وا ی رالیق را چاق رب كس و هیلع هللا ی ص هللا ل وسر

 تازحم سوعت كلارلنا وار ذوب هاب و یدرولوا روصتم هدکتحره

 لسو هيلع یلاعت هللا لصر د هرطفر ندنسهرخ ادتامارکر احوهرذر ندنسهرهاب

 تارهاطحا وزا كنرلترمضح سو هلع هلا لص هللالوسر (رطس ییادرد)

 هلک جاقرب هدنرارک ذیرلبرارمسو تایلاوهو یلاومو تاعو ماعاومارک دالواو

 ف ر> یاهدنرکذ یرادالواو یرارسو حاوزا ( هک یکلوا )رد هترزوا
 تارهطم "هب رارسو تارهاط تاحوز (فرحیاوا) رده رزوا

 هدنز ددع كلا رهاط حاوزا هک نوسلوا مولع ) رد هدنرکذ

 ینتفو هدن راددع  رالوا توف هرکصو كراتاوا توف لواو هدنراسدنرو

 قلان را یغتقوهدن رلق دل وا لخاد هنس ساق بولوا لخاد هتن راه جور

 قالنخا هدنکو دنا ضرع را مالا لوسر فو هد رام دا وا
 یسنلا ب واوا ر نوا تارهاط تاحوز هکر د و نالوا راخت ردشعاوا

 هصفح رکییا شهشیاع روح تن متال را هکردندشپ رق
 هدوس هما یا تد همس ما نایفسییا تش هلءر هنیبحما رع تاب

 هوې ںی تب تزرانا هکردت ابرع یدردو  ردهعمز تش

 هب ریوج هيلالهلا ةع رح تني بنز نيكاسملاما هيلالهلا ثرالاتنب
 هکر دهیلارسابویلواهبرعیسیر و | ردها ثرامطا تش

 لاتسو هلع هللا یلص هللالوسر ندرلنوب و رد ىح تاب هیفص ندریضتلاونب
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 عاصر لسو هيلع هللالص ههالو-سر هدننوک قدنخ هکر دشملوا تناور

 یرادقءرب هت بوب وط یس هلج رلبدروپ ماعطا یبدآ كم ندقاهعو ریعش

 كنس هلج بوتآ اربط چوار, هنب رزوا كن رکسعرذک و ) یدلاق هلضف
 داننتسا نکرولاوا ان فی رش ربنم هد دج و ) یدلوا یعا یرازوک

 یک یتوص لبا رلتلوا ضاح هلج هک کودتیا نینح یلاد امرخ یراقد روی

 یدلوا نکاس یسادص هدنراةدروس م هرودنک یاو راب دت شا ینتوص

 ) و ) ردشاب وس ەرۈدنک ود عوارهز نب یعارذ كنو وڌ وارهز و

 ويد ر دا لت هسیفاب هنف نوا یراترضح راع هک یراهرب و ربخ ندیغ

 هناځع ترضح و ) ردشُعا لتقهب وعم باڪصا یتا ه رکص بوروب راخا

 توالت فب رش فو ردتتج یوص كناولب لوا هکر دیا تباصا یولب

 دن رژوا یس هع رک تیا ( هللا یهکیفکیسف ) یناق ب ووا لتق نکردیا .
 هدنفح نسح ترضح و ) رد-ُذعا روهط نیع بور و رخ ويد رلماط
 هکی راهرب وربخ ر دیا حالصا یتیرلنب ك هعظع *هلریق يکيا هلکنا یلاعت هللا

 هسوک یجندبا هلاقم هدناوب هللارب و ) ردشلوا « رزوا لاوتلوا هقیفط اف
 لتف یسفن یدک هسک لوا کک تورو رابخا ود ردرا لها نوح ا

 ییلئافو ییفیدنلوالتق دیک یییدنا اوالتف باذک دوسا هدنعءاعنص) ردشعا

 هل مارک باجصا و د ی داوا تو ها ه ددشح و ) یرامروس رابخا

 ر دشلوا توف هد رک لوا هللا ین هک یراق ییزامن بوقیح دعش
 دحایشیدو رد هدع#ج هکر نکرارروت وا هدر رب مارک باحا كولب رو)

 ردیفح لاحر هک یسب رب كل رلنا هرکص بوروب رابخا ود ردینک یغاط

 باا یتوکر دب و ) ردشلوا لوتقم هللا هاتس* بواوا دن رم هللاب دوعن

 در, یرانا بورتسوک یرلاحت یراقح هلوا لوتمم كراذک دیدانص همارک
 رد راشذوا لاله هد الع لوا یس هج كرلنا هرکص هکراب دروي تیبعاررپ

 ) رظن براغم و قراشم بواب رود هراودنک یزوب رب هکرابدروی رابخا و
 ها ههوح ره تما عضاوءنالوا ه وطء ءلودنکو یدئاواتئارا هنی رلیلاع

 قراشم كضرا دم تما بودا روهظ یراذدروی هتفلا ی ردقح هلوط

 زا روهط نتف هثدلوا هدنابحرع ترضح و ) یدلو لوصو هنب راغء و
 هل یجالعو طارشا قج هلوا لد هتمایق موب و ) یراکدری و ربخ ويد
 هللا یعر كلامعنلانب هداتق و ) ردناک هروهظ یضعب كنا بورو رابخا
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 هلل لوسر زب هدرانفو یی دش زد كنح بوشوقوط هنن رب وب رکسع ییا

 فیعضودیعب وبرق بولوا سان لدعاو لدردبا.هتا هلو هيلع هللا لص

 یاههاو سان فعاو یدیا رار « دننأب هدنصوصخ قح یاوعد یوقو

 ید راررویب ناسحا هسالوا لاوسو اجر هئره ن د راودنک بولوا سان
 ی رلقب رش رسصب بولوا هدا ز ندنسایح كن هردن ءارذع یر ابیحو

 كسان یدردنا یلفو رکیدو راع یب و یدزرلوا تباث هدنهجو كل هسوکرب

 هوا زا ردقهنو یدررو لعن فصخو یدیایرنکا ندتهج عضاوت
 دعا و ید رار ند هقدصو یدردبا تافاکم کاو بورو- لوبد یی هیده

 صوسح# هر یدکر لیا سات جراو سان یاقوا همذو سا قدصا

 هکر روب هلع هللایصر سنا یدر نمر دل هقدغاقات تور و وص هلا باق

 فا اکب هرکرب الصا مدلبا تمدخ هلو هیلع هللا یلص هللا لوسر هنس نوا
 یرودنک یسر ند ابئد رومآ ی واوا رثک یرلعسبو ی دلوا عقاو كعد

 ندننالخوا مدآو ید رازمزاب و ید را نموقوا بوئوا یاو ید رمتوقروق

 هرجا دعنفرح یش ) لسو هیلعهلا ییصیدباقوب یهو یسهجاوخرپ
 نوا ترڪ هر هدم ی ر هرج* رب (ر د هدنرکذ یرلنازګ ضب

 ما و) یسهعروک كرارذاک نیک هدنرلق دقخ ندنرل رس تان هل رل:داعس

 هک یسهصق هقارس هدعب و ) یسهصق نوق نالوا هدنس هی دبعم

 هلج هک یغودیقوص ندنسارا یرلقمرپ كرام و ) یدیشعآوا رکذ هدالاب

 ردق وب رلیدلآ تسدیاو رلبدن اق بوم ا ندنا نکبانسوص یخ رکسع

 نک<قجاشوخرب ی رللا كرابم هدنحا هک دقیح ندحدق كجوکر وص

 نالوا هدک وبت هعذدرب ندنسهیش كب وص یرلق دلا تسدیا و ) یدزلوا

 یدیغو ربا ندوص هدنراما هکرلبدکو د هنسویق هيس دح هعفدر و هب ویق

 یدجا هجناق رکسسع كيب ردقوب ن دنسویف كوبت بوبانیقوص لاخلا
 زویترد كب ید ن دنسوق هبدحو رد رارقرب ییوص كنور لوا مویلاو
 تقولوا رایدروب لاخ دا هبهوکر رب یییرلا كرابم و ) رایدناق بوما مدآ
 كب سد یدلشا هفءانیق یک هعشچ وص ن دنسارا كنم راقمرپ كرابم

 نریشب نوکر و ) رایدلا تسدبا مه بو ا هاو ندنا هلی مدآ زوینب
 هک راتدروس ماعطا یرکسعر ندامرخ ییدروتک هلبالا ی زق لدعسس

 ن د راج و ) یدنرا یرادقم رپ بو وط یس هل-ججرابدبا م دآ زوی زوقط
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 هداهلا میظع رلبدپا رصقا ندیذشم و لوطا ندعوب رم یدردنآ ول الت

 ید رولوا لزا هندبانم ه دقدلوا رفتم یرهقفع بواوا رعشلا لجرو
 حساو نوللا رهزا یدزعا زواج نیراننذا نیتمکس دق دروس رفوئالاو

 یکیاویبالک د قناج نکل یدیا مات یراشاق بولوا بجاوطا جزا نیبطا
 غا ےک یدرد ر ولب ینا بضخ هک ی دبا راو رمط رب ۰ دنعارا یرلشاق

 ديلا ثک ید روناص مشا نیا لمأت هکی درولوا یلاع رونرب اکا بولوا
 ىع اي وكر بديا هبرسملا قیقد نانسالا ملقم مةلا عيلض نیدنا لهس

 كسام"نداپو قالا لدتعم یدیا فاص یک شک بولوا یپک یدیج هیمد
 ی دیا دیعب یس ارا كن رابکنم لر ابم بولوا ردصلا و نطبلا ءاوسو

 هلا رش یراج یک طخ یسارا كان را هرمسو هنبل بولوا درجا رونا

 یریغ ند روک ذم یرانطب و نییدث ر ابدا سیدارکلا طو لوصوم
 لی وط یدیا رعشا یرردص "نلاعاو یراذیکنمو نیعارذ یراع ندرش
 لئاش ) دوخاب فارطالا لئاس نيمدقلا و نیفکلا نئش هحارلا بحر نىدا

 ندراناوص بولوا (نیمدعلا محسم نیصج: الا ناصجخ )رلبدیا ( فارطالا
 دکد وروبیدرارتآ ایفتکءنب راءدآ بولوا لئاز اعلق هد دلوالئاز یدرفآ 9

 هیسلا عي رذ بورویب یشء انوهو ید را نهر وس بودیا عفر نی رلقنا رابع
 هح دروب تامغلاو ید رارواوا بصنم ندبص هک اب وک هدکدوروب ريدا

 ندنرارظن هام“ یررظذ هضرارایدا فرطلا ضفاخ بوروب تاقتلا اع

 ید ررروب قوس ییاحصا ب ولوا هظحالم یرارظن لج ی دیا لوطا
 كرابمو هدنراشاب رابمو یدرردیا قبس هدمرپ و مالسقیرلقدلوا یتالعو
 راقولاهیلعف تصنا ) یدیشم الوا غلاب هددع یمرکی لیق نرغا هدنرالاقص
 یالحاونسحا ندنیش و سانلالجا ندفاربا (ءاهبلا هالعو امس ےلکت ناو

 ید ایک ماجهضی توبن اخنیفتکلا نیب بولواولثالب وس ولتط رای دیا سان
 كن رلق رش دج ینول بولوا « دنضعت كنب رار سیا فتک هکر د راضعب

 نسح لاک (یقالخاو) یداداو ن الیخ ه دنرزواو یک یول
 یدیاهنرزوا مظع قلخ هرزوا ینیدلوا قطان ی رک نآرق بولوا هرزوا

 قلخ كلسو هیلع هللایلص هللا لوسر هکر دشهروبب اهنع هللا یر هثیاع
 یار هليا یساضر كناو لاتبضغ هلایضغ كلا بولوا نآرق یني رش
 هک ردتمروب دنع هللا یر لبعراددیا سان عجشاو سان حا یدرارولوا
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 قوح یرلنا هکر زاداواو یعسا زوط ناسقط كالا لوسر هکر د

 فذکوب و رداع یتادانزو ت اکر باوبا اکا ی امت هللا هسردبا رکذ
 رردبا تداهش هتفیدلوا هلل وب بولق لها هکرد لئاسو لحا تالزاون

 مساق دماح دج دوجخ دم دجا ردویرلعا لوا

ETنوششو رفت ۷  
 قل یو قو ص رتدم لم سا هط ین

 قطصء بلیط  .تسیح لج لیلج لیلد لیلخ

 مان اف لداع طظفاح ماه یصان را ج

 ۳ و و مکح دیهش قداك

 یرع یعطا یندم یکم صح نیما عفش عیطع

 فور صیرح زرع یا یرضم یشرق یعلاه
 بیط مالع اع حاق داوح ا محر فوطع

 یدمم یداه نغ دنس دیس رهطم رهاط بیطم

 للحم هجر نطا رهاط ا ا قح

 بم ترد ئو رد وکش ملاح یه ان سصآ م رګ

 هها دبع لکوتم هیجو ناهرب غلم یاد یام

 مسا هديا رس هک نوسلوا مولع رد روکذم ه دع رک نآرق یژنکا كرلنوب

 یورو ردانمعمو رد هتسانع» دج مش IS شم یرلق مش

 باط باط هدناروتو اقیقم ه دفحصو اطلق هدرو زو طلق راب هدناسل
 دوڅ هداژلا تو دڅ هدنزوی رب و دجا هدنزو كوک و ذیمذیم ه دلیحاو

 رد ورم هن-ع هللایطر ندسابع نباو رد یاد هدرانو مساق هدننحو

 ه دلصاو دڅ هدنآ رق متسآ مب هکشمرویپ سو هيلع هل یلص هللالوسر

 دیحاینال) هک مدنلوا هیس دیحا نوګا كنان و رد دیحا هدناروئو دجا
 ی رلهرکم دلوو رد مسالا وبا یر هروهثع هنک ( مهج را نع ما

 لمارالاوباردشل هبنک و بد هاربا وبا لی رج ترضح هدقدروب دلوت مهارا

 افتکا هل ردقوب هلغلوا لاح هباعین-ا رد یکم د هلا نیمولا واو

 هکردیومهردهدنناب یادش رش ٌهیلح ( فرح یجدرد)  یدنلوا
 لکد خد مداو یدا لکد قهما ضیا سو هيلع هللا لص هللا لوسر

 یک ىل الت رد دس ههکر د لاج كراب یدیآ 2 مو ىدا
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 ترضح ر درا ]او توی وانفد كد هنوک چوا هکر ید رايب و ردوب محصاو

 بوئرب هک هدنرلکدتا تافو سو دیلع هللا یلص هللا لوسر هکر د و مع ندیلع
 یحاص كنادص هکیدلک ادص ر ندنس هشوک كوا یدرر ان ول وتروا هلبا

 سة لک تببلالعا هناکرب و هها هجرو مکیلع مالسلا ) هکبدد یدزرمنروک

 ههابف فلات لک نم اضوعو كلاه لک نء افلخ هللا فنا ةبالا توما ةقناذ
 فتاه لوا تیپ لهاو ( باوثاا مرح نم باصلا ناف اوجراف هاا و اوةف
 هللایبص هللا ل وسر و یداژردبا یار هرزوا قلوا مالسلا هیلع مضخ

 شکلاهکردوب نالوا رهشاو TF یرلفب رش نس هدنتوذنیح كمل -و هيلع

 رایروپ ترش هدنشاب چوا یللا ب ولک تالربمغی هدنشاقرقیدبا هنس جوا

 دوخاب ردرل دم روتوا نوک نکس نوا و یارب ناو لي زوفط هد هنپ دمو
 ندننوک یرانوبام*مذقم هب هرونع هدم یسلوا هلب وب و ردیکبایمرکب نوک
 راتعا ندنمرح كن هنس لوار ڪڪا اما ر د هدنروص ینیدئلوا رابتعا

 شاوا یآ یکیا اہ رقت یا هنس نوا ثکم تدم ردخ رات ادب هک هسرونلوا
 نربج رد هک یر هنک و ی رلعسا (فرحیعجوا) رولوا

 هکرلشمروس سو دیلع ها یلص هللالوسر هکر د و رم ندنرلترضح میطعم

 یرفک هلغ هللا هک ع جام نیو مدجاو مدح نب ردراو عسا شب منی

 مےقاع ن و رواوا رشح یدقیلع س ان هک مرشاح لوا نب و یدلیا وح
 هق ذح ویداروس رست هغد امل وا ی هرکصن درلبدنکبقاعهدناوریرهغرب و

 هيلع هللا یلص هللا لوسر مدتشیا هکشمروی رد ورم ن دهنع هللایضر

 جاللاینو ینقمو رشاحو هجرایلو دجاو دم نر هکیدرویپ لس و

 لسو هيلع هللا یلص رم ربمغیپ کردیا رکذ یوغل سراف ناو مب هب وتاینو
 ام دجا دخ ردراویی رش مسا جوایمرکی كني ران یضح
 دهاش جاللاین هبوتلایئ هجزایت یم رشاح

 ماح نیما عاف لکوتم لاتف لوصح ریذن یشبم

 هک رد ذوخ ام ن دعت مق ےک یا ین لوسر یقطصم

 ىلاعت هللا هکر رد هفوص ضصعب زاد ا سان دوحاو رد ه۵:سانع اطع

 یلاعت هللا لص هللا لوسر یک یییدلوا برش مسا كيب كني رلترضح

 فورح بر یرلنا بهاولا ب>اص رد راو یک كم جد كاس و هيلع

 نیفراع صب و ردا ناب ید نب رام ها ی بو داارکذ هنب رژوا
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 لک تواوآ رو یدلوا لخاد هب راتداعس ر وضح كن رلترمضح

 كن رلترمضح ةماسا بودا عقر هباء” نب رالا راه س یدرنمروم

 یدررروب رخ یاعداکب مدل هکرروب ذماسا رای داش اب هک عا عضو دن رزوا

 لسو هیلع ها یلص هلا لورو یدک هنسودرا بونود یراټرضح هماساو

 لاق هدراهذ فصا هرزوا قیاوررایضعب قو قلشوق نوک یسنربا رازاب

 تیاور و سد یدل هک دیمک یکیا نوا ندنبآ لوالا عید هکرلیدروب
 ترضح ر ولوا قفاوم هن رلتدالو مو یراتافو مو هروک هی هروهشم

 هک مدروک یتیراترضح )سو هلع هللا لص هللالوسر هکر دشمروس هشیاع

 بوقوص هب وص لوا لا لرابم یدیاراووص حدقرب هدنناب هدنراتافو نیح

 یدررو ( تولا تارکس ىلع عا مهالا ) و یدرروس هنن زو كرابم

 قد ( ىلعالا قيفرلا لب ) ب وكيد ن ززوک مدقاب هن ز و كرام و
 م دوق هن رزوا قيد صد نیرلش اب كرابم هدنراودلوا ےل یدرارروب
 لا ندلسو هيلع ها لبص هللا لوسر هکر دشا وا دراو هدنيعګ تاو رو

 یل رش مالک ( لعالا قفرا نقلا و لرفغا بر ) نلیدیشیا هرکص
 كن رلیرضح سو هیلع هللایلص هللالوسر ادتا هکر د لیهس ) ردشلوا

 مالک (ربکا ها ) زوس یرلکدلپ وس نکیآ هدنن اب كن هعلح یر انا دوس
 هللا لوسر و ردشاوا(یعالاقیفرا)یراکدلب وس هرکصلا بولوا ی رش

 سابع و ىلع هنس هش رش تمدخ لغ كن رل تر ضح لسو هيلع هلا لص

 مایق ےھنعٰیلاعت هللایضر نارقشو دب ز نب هماساو سابع ءانا مدو لّفو

 یلسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یرالغوا هلبا سابع ترضح بو دیا

 لسع ىلع ترضح و یدرکو د وص نارقش هلا هماسا و یدراردنا بیلقت

 هدلسع ءاسا ىلع ترمضح ب ولوا هدنرارزوا یرلکرابم صی و یدرروب

 ندنارایشنابروک انداع ندرلتیمو یدارید (اتیموایح تبط یاو تنا ییاب)
 یسل رب و یراعک یسکا ردراشعلوا نیکن هلبا ب و جوا و ی دلروک

 هدنرزوا كشارذ لوا هکر ابدنلوا نفد هنتلایرلش ارفویدنلوا جرد اکا هک هرمحدو

 یرلترمضح همطوبا ندراصنا نی رلغ رش ربق یدل راثمروی حور ملست

 زاغ ورلپدلبا نفد بوننا هفیرش ربق فو لضف و ىلع ترضح بوزاق
 هکر دشلوا یتوک یلاص یرلنفد و ردرلشات اذاذفا مارک باصکا فب رش

 ررید یدنلوا نفد یس هجک هبنشراهج رلیطب ردیسنریا كننوک یرلتوف

A) 



(۲: 
 اکسس is هنو ید روی وډد مرد هاس ار اوجد هثداع اب مدد

 مدیلوا معاق ه د رزوا كنس نب هد كديلوا مدقم ند رکا یدررب و ررضهت

 ا وک هکهدد ی م دیدیا نقد نسو مدي اليف یک زامو مد دبا نیمکت نسو

 نمد هرو فافز هلزکاسد ضعإ هدعهب مب هلک هدلوا تو ذنب هک سرد ا داره

 هللا لوسر و رایدرویب مددت لسو هيلع هليا یلص هلا لوسر هدهکیدید هلب وب
 بلاط یان الع هل ا سابع ترمطح هدنساننایرلض رم سو هيلع هللا لیص

 هیلاعت هللاورابدروس سوا ج هرزواربنف بوقیح هدنسارا كن راترضح

 مسد دا شمروا هنس ك دیک , سانلا اهیا هکر لیدروب هدص نددچ

 مش هنصرع كن سوک ر و نوسلبا صاصق بوروا جد لوا مقرا هتشیا

 مسا شسلا یلام كت ا نوسابا صاصق مضرع هتسیا مسلا شا

 هدعب (یئاشنم تسال اهنافلبق نم ءانعلا ی شن الو ) نوسلا لام هتنیا

 یرازوس یکلوا بوعیج هرینم هنن هدعب رلیدلبق یی زامن هل وا بونبا ندرینم
 بودا ادا ین یدلنایوعد مهردجواندودنک مدار هعفد وب رلیذاب وس

 هاك | نعي ( ةرخالا حوضف نم نوها اندلا حوضف نا الا ) هکیدروی و

 هخ رارزوا دحا باک هرکص ردالوفندترخ | حوضفایدحوضف هک ك واوا

 هدنتف ودنک هلبا اند نلوق هللا هکر لیدروس هدعب رابدروس راغغت-او تاواص
 یدلبا راتخا یئالوا هدنتق ههادبع لوا بولی رخ هدننبب كرلیش نالوا

 تصو یراصنا هرکص یدلغا یوید (اتفناب لادف ) ؛ رکی ولا سب
 هدنسهرکصات یدررالیق زاغ بودا تماما هسان هدنرلض رم ماناورلید رو

 او رح) تقوینیدنوقوا ناذا هدنرلعاط نا ادعا رلیدلوا عطقنم نوک چوا

 هنب راترمض>رکپ وبا یضوصخ تماما هسان بوید ( سانلابلصیلف رکبابا

 كنه طاف ترمضح اسو هيلع ها یلص هللا لوسر هکر دب ومه رلیدرویپ شرابس
 هعذ دول یدلد وس ید یشرب ٠ رکص یدلغا هبطاف یدلب وس یسرب هتغالوق

 ندض موب نب لس وهیلع ها یلص هللا لوسر ادا هکیدروب هطافو یداوک
 مدآدلو دیس لوا رارکت هدعب مداغا هللا یرلمروب ود ردکرک مسا تاقو

 ییالم زس الو |اکیب یراترمضح لسو هيلع یل هل هللا لص مرتحو مرکم ین لواو

 هرکصذدنو ردشلوایک یرلقدروب و مدلوک سد رابد رو وند كس رولوا

 یدلوا ددش تباغ یرلعحو هدقدلوا یتوکر ازا تولوا ددم یراض ره

 لسو هيلغ لامت هللا یلص هللا لوس ر بواک ند ودرا یرلترمضح هماسا

 ی ا ا ناز ی

iS IE RE PETE DEAL ۳ 
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(NED 

 یب هل راح ن, دی ز نب هماسا اکا ب و روک نک را دت كل هب سسس رب
 دعس و دعس و رغ و رکن ويا هد هب س ل وارابد ر و بصڏ ربما

 رابدرویب لانسرا ها ا ا
 ینوک ی سترارازا هلاق ههک ترد ت اك رقص هنس یحنر نوا نوک لوا

 ینیدناوا لتف كکااب هب هعاسا ردشاوا یر هب رمس رخآ هی رس وب و یدیا

 دن هلاق هک رب هنب رخارفص بورویپ وید تنکج هرلنا یرلناو راو هل
 هلیساول ادوقعم ههاسا سرلیدروب دقع ءاولرب اکا هدنرعجو ءاسنا یئوک
 یدروق نسودرا هداح مان فرح و یدرب و هب یلسالا هدب ر یا ب وفیح

 قلخ هیعوا توعد هکیدلاق هسوکر ندنهوحو كراصااو ن رجاهم و

 وکتفک رادتمرب وید یدلوا كب هن رارزوا نیلوا نیرجاهم مالغوب هدنګا

 كرام هدقداوا ی رلتلود مولعم لاسو هيلع ها یلص هللا لوسر یداوا

 رای درویب تالک ربمآ باتع هرانیلب وس یزوسلوا بوةیچ هربنم ولغاب یراشاب
 هب راقب رشتدب رلیدشنا ندربنم بوروپ حده نساباب و نب راتر صح هما ساو
 ردشلواینوکیسترا هعجیجتوا كلوالا مع ر صوصخوب رایدروب لوخد
 عادو هلسو هيلع هللا لبص هللالوسر بولک مالا لها ن دیک هلبا هماساو

 هللاص هلا لوس (فرحیج) یدزردیک هب ودرا بودبا
 لاح را هنلع ی العا ندانف راد و و یط رم كند راترمض> ع و هيلع

 رخاوا بولوا عادصو یج ضرر یراکدتنا ت افو ردهدنرک ذ یرلهروب
 ینوک هنشراهج هلاق هعک ی کیا نب رخا رفصرایضعب ردشاروهظ هدرفص

 هس یر نوا كٽرڪه هک رد رایضءب زربد یدلبا ر ءهط  EEوالا

 ض مم لوا رد آیجنزوقط نوازوی كمدقم هکر دذعا روهظ هدنس هرغ

 كنرلترمض> شعچ تب بذب ز تقو ینیدلوا ضراع هن راقب رش دوجو
 ت د ام هدنویب تارهاط حاوزا دکل وا ته یراضم و رلیدیآ هد

 یراض ره هد ثراطا تثب هوي” هرکص بوروب رود هرژوا یرلف رش
 ناذینسا ندنس هلج و رلیدرو عج هن راب یتارهاط حاوزا بولوا دتشم

 س ر هل ق هجو تیاهن یراطم هديب كن رب ندنرلګا هکرلیدروب

 رابدر و نذا هرزوا یرلل هدنرلفب رش تد كن رلترمضطح هشداع یس هلج
 هللا لوسر هک رد و رم ند هنداع را درو لقت هب هشداع تب توقااق و

IE اویدررغا مسا.هدنرلفد روي فد سعد هژب د اعس سو a.s هلا یلص 



GR) 
 ےدار | توم هیاوعد و و یدلتوط هدنسب رغ كلوک ییرکس هات شوک

 كن :! توم بودا جاھحا هلغل وا فوسک کوک

 کک لوت زوسو نکل نوګا دریرام را ردا زود ردهدنسپ ريغ
 ردءریسم 3-۱ کروم مون كس هآرقتسم تداعاریز ردجاتح

 توبن یاوعد لاجد یسنع دوسا هدهنسوب و ) ردن دیعخاب خرا جدو

 هلو مام لوا ییایشا نالوا هبات ندسان ضەب بولوایناطبشرب كناو یدلبا
 هیت “هنس هرکص تولوا یلوتسم هنعو تولوا مدآ قوج اکاو یدرر و ربخ

 هلل |یبص هللا لوس ر ب اذک *هلیس» هد هتسو و ) یدئلوا لتقف هدنرفص

 هنس یربنوا ( هلک یی رب نوا ) ید ردنوک بوتکم هلسوهیلع
 لاوحانالوعوفولد هنب رتافو كمل و هلع هللا لص هللالوسرات و یباقو

 (لوا فرح )رد هن رزوا فرح شرار داو هنس اک ارد هدنرک د یتاز ھم ضءبو
 كل د هن راض رم تاسو هلع هللا لص هللا ل ور ان هد رفصو هدمرح

 بوتکم صاعلا نور هد هنسوب ) رد هدنرکذ لاوحا ن الو عوقو
 توعدهمالسا یدبعو رفیح نالوا یراهاشدابناعویرازغوا ی دنذج هلا
 هدآو هنو ) یدلروس لاسرا هدنهرخیحندب نوا زو كمدقم نوګ ا

 هلا لوسررلیدرو راغتحا نوا عیب لهآ سو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 هکر د ورح ندنرلنرضح هبهی وم وبا یسوادازا كس و هيلع هها لص

 بودیا ثمب ینب هدلیل فوج سو هيلع هللایلص هللا لوسر هکشمروی
 رومأم هکعآ راقفتسا نوحا عيف ل لهان قیفح هبهد وماي اا هکد رو

 ۱۳ که هلودتک سپ تک ھی هلع مدل وا

 نهبلرباقلا لهاا ا رکیلع م ال تسلا)هکید روو یدروط هدنسارا كرلتالوا

<Jنتفلاتاقا هده هلاک احام نول نول شسالاهق چ متعصاام ے  

 هلال وسر (ىلوالانمرش ةرخالا اهل وا اهرخا عینب مظلا ليللا عطةك

 ریاکب هبهیوم اب | اب هکیدرو یدنوداکب ب وید هلب وب لسو هيلع هللا یلص
 ض رع تذج « رکص ندنا قمل وا دلم هد اند و یرلحاتف كني رهن رخ

 هک مدد مد وا رعي هدنسارا تنح و «رعاابر یال هلرلنا بول وا

 دلم هدنآو نب رلحاتفم ك را هنارخ كن اند نوسا وا ادفاکس مان مایا

 رابتخا یبساسقل كر هبهب وم ابن هک رابد روی لآ قنج «دعب ی وا
 (هدعب) رایدودبوروی رافغتسا نوجا عیق لها هرکص ردمشعا



ND 
 ھه رلت رع > و دلع هللا یلص هللا لوس ر و یدلبا کن بو ر ود

 یدلر و یرمح تلص و هلال برو تلحر نداف رادو م ویلادعت

 هلجزا یدروس ناب یاکحا هدنس هبطخ بوهیح هر هبطخ ییوک هفرع سا

 یراکوکو یرارب كالا قح نامز تواوا یک هدا 3 هدرفک یس

 هسا غالب ةبطخو عادو ٌهبطخ هی هشرش هیطخوب هکیدروب ناو نایع

 سالا اهيا ) رایدروی لسو هيلع هللا لصهللا لوسر هکردب وهو رووا
 س اثااهبا نعد (ادہا اذسهیم اع دعب کاقلاال ییءلیرداال یتاف یلوقاوععسا

 علوا قالە ید هرکض ن دان ول ۵ سس هک اب ےب نارب ر 3| یزوس

 هدهنسوب وربدروس ل ود هب هر وه هنن دم تب ودا ماع نراقب رش مج هدعا

 ےلرا۔ےلبا هک ردنلتید یدلک راما ق وج ندرلفرط ی ربغو ند رع ن

 رکبن دعس ردپ رایعلبا زلبق وب نالوا روه ثم اما رد شع یددع
 دهن هل. تراک ءذه ندعس ی هرازد هس رح

 بالک دسا ون هقنح ون سافلادہع ص٤ ص ن راع

 ساع دن 5 نام الس یط اکیا اون ارهب نبی راد

 رد نام هک داو یرلقبیش دام كلو هلع هللا یلص هنلا ل وسرو نالوخ

 لاس و هيلع هللا یلص هللا ل وسر هد هنس و و ید را رر وب هارادعو

 هيلع هللا لص هلا لوسر تولوا توف هدنشا یھ 7 مهارا یرلفرمع داو

 نوح باقو رفا شاب ندزوک هکرلیدرویو رابدلوا نوزح ن ویکنا سو
 هلکدارف كنسزر مهاریااو زرد یخفلدلوایضار كي رالا زرعد رو رول وا

 تو هللا لو سر ی مهارا هک ردش) وا دراو هد تب دحو زنورح

 سو ہک یدیتشعا مدت ید هدالابو یدلنوط شنوک نوک ینیدلوا

 ارب ز رد راو اه صعب هدن ول سد ردشا وط مکس هر یا كنرع*

 سلوک هدنزلنداعس نامز كن رات رضحاسو هلع هيلع هللا لص ھا لوسر

 ینیدلنوط هعفد یکبا رکا ود لوعنم یییدلتوط یرغ ند هعفدرب

 فو کرد وات بولوا جک رغ نیلقث دحا الاو قوزوس ه-یاراو

 یبتلا یغوا لاسو هیلع هللا لص هللا لوسردوخادو ردشلوا هد هنس یوا

 هکر ردبا رد دعفاش سعلو ر دندیعها ےرات لعنو ر دڈأوا توف هد هرس



۲۰ 
 هدنوکر ب یو كنادمه لها هدقدنوفوا بونکم رلبد رویب لارا بوتکمرب
 ترضح نولشا دکلک همالسا هحدرا یررب نی لهاهدعب را دلک هم السا

 یدتیا ریرحت هنب رلترمض> سو هيلع هللا یلص هللالوسر یصوصخ وب یلع
 ترضح بوروبب رکش دج“ هدقدلوا یرلتاود مولعم ییوهفم كيوتکم

 سپ رایدروس مما ن وعا كعا ذخا نیر هبرجو تاقدص كنارحت هب ىلع
 هللا یلص هها لوسر بولکو یدنود بودبا لیص یلاوما لوا ىلع ترضح

 یدا رشگهعادو ج هک ی دلو هد همرکم کم ینیراترضح اسو هيلع

 رد هدن رکن عباقو راس نالوا هد هرشاع هنس ( فرح یجج وا)

 ةح اکا هک رلید روی جج لسو هیلع هللا یلص هلا ل وسر هد هتسو )
 هللا لو سرو رونلوا هعس جد عاللادح و مالسالاةح و ژرید عادولا

 بودا هیحها هنسره ورب ن دراک دلک هپ هنیدم مس و هلع هللا یلص
 لخاد هدعقلایذ نالوا ییآ یعسب نوا زوب كمدقم ید ردک هر ارغ و

 راضهبیدیا راما ج هجا هتقووب راد روب تعرع هفب رش جج هدقدلوا
 هعقد کیا دوخان هعفدرپ هد هکم هرکص ندکد لک كلربمغی هراودنکه کړ د

 ردلکد م ولعم ۳ اک دتا 3 مدعم تو" امت اما ردرلشهرویب چ

 هلا هل وا u هلاق دهک شب هنن رخا هدعءلایذ لاح رهب

 ینوک رازاب یعد رک كم هخایذ ب وقیج ند هندم هدنس ارا یدنکیا

 ینوکه نت هخایذ ءرغ اږ زرلیدروس لوخد هی دمرکم ةكءحابصلا ىلع

 هللا لوسروردقانوق هترواهک رولوا شمل وا ثك« هک کس هداو سب ىدا
 ترد نوا زوب رایضء؛ یدعرح مدا كي ناسعط هللا بس و هلع هللالص

 رلیدنا هلن یس هلج كنارهاط ê ردشعد هدا ز د رلیضء كی

 ردلارقنالوا رهطا ردراو فالتخا هدنرامروب ج ادارفا دوخا اعتوالارت

 یتسویعج كسانم دعلخ بودا جج لسو هيلع هللا یلص هلل! لوسر سد

 ینوشخاو هوش الف مکنید نم اورفک نیذلا ساب مویلا ) ورلیدرویپ ےلعت
 تبآ (انید مال سالا کل تبضر و تل مکیلع تمغا و کل تلکا مویلا

 اوز ی دلغا هدک دتشیا ینا یراترضح رکب ویا یدلبا لوزت یس هعرک
 یانضم كنف رش مالک کنید کل تل ا موللا نالوا هد هع رک تنا لوا

 رکب وبا سپ ردکعد مدلی لماک یزکنید نوا رس هدنوکی نب ییطل
 هظحالم نخددلوا ناص یبقاع كلا نالوا هدانند هّتملا ی رار صح

 ی



(SN) 

 یغاشا كع یکودتک یاناسو» واو ردراو دس روه شمر هدا بواوا

 قلخو كل رس وک قابالوق ب ويعا رافیلکن ج وک هقلخ هراناو یدیا قرط

 هدایفب نس هکید روپ هذ اعمو ید روب هنت وید كا ریفتت بودیا ریشبت
 هکعد (هللالوسر دج هل لا هلاال) یرلنا سب نسرراو هموق باک لهارپ
 ر و ربخ هرلنا هس راردبا تع اطا هصوصخ و اکس رلتا رکا هلیا توعد
 بولوا ذخا ندنساننغا هک ر دشا ضرف هقدص هني ررزوا كل رلنا هلا
 رانا ارز لوا هرز وا رذح ندنساعد د كرلم ولظمو رولب رب و هنسارذ

 ردشگاتیاوریراخ ماماینوب ردقوب هدربهدنسارا كنیلاعت قح هلیساعددب

 ) لوا ندعادولاذهدنلو الا عبر یب د زو_كمدقم دیلولا نب دلاخ ( هدعب

 هدنسلوالا یداج یت زوفطزوب«دتاور ضعیوهدرخ الاعیرءهدت اور ضعبو

 هماساو ) یداک همالسا رانابوروسلاسرا هنس هل ن ادملادبع هدنارش

 یدراو ب و روی لاسرا هبا لم هدنیطباف ضرا ییرلت مّضح (دز نب

 یٍانب ( یلعو ) یدایا ع وجر هللا تین بودبا قارحاو سو لق
 بوروب ل اسرا هنع هدنناض هریعج وا نوا زو كهدقم یتیراترضح بلاط
 را در و ساابلا هللا یرالا كرابم ودنک نس هعاعو رابدرویب دقع اولرپ اکا

 هملس و هيلع هللا یلص هلا ل وسر تقو لوا ىلع ت رضح هک رد ورح

 سا تیدحنیونسآ ندن رلنا هک نسرروب لاسرا هموق رب یب هکی دید

 نرصضح لا كل رابم )سو هيلع هللا یلص هللا لوس ر سد مهروک ییاضق روماو

 بورویب مخیاعدوبد (هبلفدهاو هاست مهللا) بوب وق هتسکو ک ك لک

 دعا رکح هلزوس كنب رب هدنرلقدل وا هعذا رع بواک مصخ یکیا اکس یلعا

 هللا ولت آ زوبجوا ىلع ترضح سر رلیدید هد هلکد یتباوج كنروا ات
 بودا هدنکارپ هفارطای رکسع نالوا هدننابو یدراو هروم أم لح بوعیح

 كرلنا هرکصرلیداک هلبارلتاناوبحو رسا ندلافطاو ندناوسو مانغ رفاورب
 رابدلشاب هغغآ قوابویعا لوق یدابا توعد هناعا بولکتسار هنراتیعجب

 راثک هدقداوا لاله رذاک یمرکیب ودا هلج هنررزوا ىلع ترضح سد

 یرلنا رارکت هدعب ی دس ود هندر آ كرلنا ىلع ترضح رل داوا مره

 بواک سان لولب ر ندنرلغاب و بودا لوبق هءفدو یدلیق توعد همالسا

 لسوهلع هللا یلص هللا لوسر هکر درا صعد یدلباتعس ند لع تر طح

 ید هعفدر ن اوا رکذ هدالاب یرردنمردن وک مدآ هءدد کیا ه:ءلها



( ۲۱۸ ( 
 هيلع هللا لص هللا لوسر هکنوسلوا م ولهم E راد فرد

 كت رڪ را رد یخد نادو هورغ اکا هکرد اوبا هورغ یرارغ ادتنا كس و
 كن. را رش مدعم هپ هندم هک ردشلوپ عوقو هدنرفص یس ا

 1 یلوا "هنس رد هزج هب رس یر هب مس ادا و ر دیش اب كن یخکیا نوا

 ۱ هدیعرکر د راضع ردتلوا عقاو هدنشاب كنا یجدب كمدقم هدنناضهر

 *دئس نالوا ییایجتزکس كمدقء هکر دیس هی رس باطلا نی ثراا نبا
 هکر د کوب "هوزغ یرازغ رخا و ) ر دشلو عوقو هدلاوش یوا

 ةورغاکا ردا ىج زوعط ناسهط كمدقم رد ه دامجر هنس یکزوعط

 رد هث راح ن دیز ن هماسا یر هرس رخاو ) رارد ید هربسعاا

 یجثرکس یرکیزوب كمدقم هک ردنلوب ع وقو هدنرفص هنس یجنرب نوا
 هکن>تا ذلاب یرودنک دز وعط بولوا ید ی رکن ی راارغ لب اب و ردیا

 ردتلا یللا هدتاور ضب و ید ق رق یر هب رس هلجو رد راشمریک

 روصنما ) یراعش هدنناورغ كس و هیلع هللالص هللالوسرهکر دی و رهو)
 دهکرولوا تاور و رد لوا تاور ید ود تماتمایدنا (تعا

 گرا ءش ناف ودعلا کل نا ) هکیدررروس رس و هيلع هللا یلص هلا لوسر

 ردنورص غال ج نکی راعش هدقدلواقالم هزمس نعدینعب ( نورصنال ج
 ها لص هللا لوسر هکر دب ورح ندهنع هللا یر هر ره ونا (.داف)

 نيلسأا لع قشا نا الول هدب یسفن یذلا و ) هکراثمرویپ سو هیلع

 یتوعبتیف ةعس دحاال كلو ادباهللالیسی اورفت هب مس فالخ تدعق ام

 اورغا یتا تددول هدب ین یذلاو ی دعب نولي مهضنا بیطتال و

 سفت هکن وععح هللا لوا نعد (لتفافاورغام !تغافاورغا/لتقاف هلا لبس

 الصا كي راهب رس ن دیا ارغ هلا لیبس یف ےس اوا ت جز هرانال سهر کا رد هدندبكنا

 یرلسف وژرابوااکبهدنروص مک: دتک سہ زا و مت ہسو نکل مدزناقوریک ندنرب
 نوصفح لا نالوا هدند كنا ےن رار دا فلخت هرکصندنب بویلوابیطم
 منلوا لنق ب ودبا ارغ هنب هرکص مئلوا لتق بودی ارغ هدنلوب هللا هک مروس

 ردرلنعا جارخا سو یرا ییدح و ملوا بودا ازغ هن هرکص

 هيلع هللاییص هللا لو-سر رد هدنرکذ ثوعبو انارمس . ( فرح ینکیا (
 هکیدر وس لاسرا هنکو لب رب یذاعمو هنکو لب رب كنع ییاسوموالسو

 یل اعا هلودنح نالوا یرغوط هتتم" ندع ورافوب كنع یودتک كذاعم



۲ ۲۱۷ ) 

 رکب وبا اب ابا خیل هسوگرب ندنب دوخاب مردبا غیا ملک ن ا الا زنا غیا
 محاص هدنرزوا ضوح و لدا شلوا هل هدراغ هلع هکنسلکد یضار

 ریما یرلت رضح رکب وباو ی دنود ورک ب وید مضار رکب وا نسج هوا
 یدروم ادا قمدخ ینیدلوا رومأم ی دراو یراترمضح یلع ب ولوامسوم

 نماد هرکصذدق دلو ردهید یلس ینا نب رهز ن تک هد هنسو و)

 مویلا ىلقف داعس تناب » نالوا قافا روهشم و تبشت هت اا دیس وقع

 "هدرب اکا لسو هیلع هللا لص هللا لوسر هلکعا حدم هلیس هدیصق * لوبتم

 هدر لوا « دنتفو یفالخ هب وعم هرکص ی دروب ناسحا نس هق رش

 یا الخ هدهد یدلا نوت اص ههر د ك قرق ن دوك لها ی هقب رش

 یدروط هرزوالاحلوا هج دیاذخا یتا یسهقناطراناتبویلماثراوت ندنرب رب

 ندفرطره هد هنس و )ردلوانالوادوحوم نیط السلادنع نالا هکر د رایضهب
 رل,داوا لخاد همالسا ند ج وف ج وف قلخ ب واک رلپعلما هكدرا یر رب

 هدنسهرصاحخ فداطو ید ندب رع هاهد هک دوعسم نب هورع فیقت دیسو

 هلبا مالعا فرش بواک هاسو هيلع هللا لص هللا لوسر یدیشماعل وب هدنا

 جد یگ وق ء هراو هکندد و یدلوا راد د هب یم ل اکو یدلوا قرشم

 ررد الت یتسرانا سو اع ها یلص هللا ل وسر مهدی توعد همالسا

 هللا لوسر تش ( موناک ما و) یدلوایک یراقدرو هعمل ایف یدروس ود

 هلا با اس وا دلع هللا لص هللا لوسرو راندلوا توف هد هتسو شاک و
 رايد روب رافغتسا نوا كنا بوابف هلبا مارک باڪحصا یب ز اغ كنشاجم

 هللا لوسر و یداوا الغ قفانم لولس ن هللا دبع ۰ دنآ هدعقلا ید
 قعانلیف زاغ هنن رزوارلعفانم هرکص یدلیف بزا كنا سو هیاع هللا لص

 یدلبا لوزن هع ر ڪڪ ڻ٫آ قفاوم هنفن رش یار لرع ترضح نوعا
 یاضتقم هدنراقدروس عوحر ندکو بت بوتلوااش زار دیس هد هنس وو)

 تش نارو بوئوا لتق یهاشداب سرف و) ی دنلوا م ده هرزوایو

 یال )لسو هيلع هلل |یص هللا لوسر سد یداوا هاشداب هنب رب یرسک

 یروعرب هڪ رل و حالف موقرب یعدرایدروہ (دأ ما مههااول و مود

 یاوحا هنس یعنوا (هلکیعنوا ) رل هیابا هاشداپ هن راو دنک

 یکلوا) ردن رزوا فرح جوا زرد عادولا ةجح هنساکا هکر د هدنرکذ
 دناوف ضعبقلعتم هنن لهب مسوارغ كاسو هیاع هها لص ةا لوسر ( فرح

(A) 



CIT) 
 یعتلا ناسفط یدیاراو مدآ زویجوا هجر هل هکیدل وب عوقو( یس ا
 هدعب رایدلوا الم هکنجرب نکل رابدلک بوراو هیهشبح هدنرخالاعیر

 ) مدا یللا زوب هدرخالاعیر یداوا عقاو ( بلاط یبا نب ىلع هبرس

 مده یتا بوراو ن وجا م ده نی راعص رب م ان سلف كنس هلببقیط هلیا
 كغاحنبیدع یدلبا مانتغا نویقو تاناویحو رسا رادقمرب هرکصندک دتا

 هللا لص هللا ل وسر نکل ی دیشاوارمسا ید متاح تنب هنافش یشادنرفرق

 هدعاردشلوا یالسا بس كیدع یشادنرف بوروی قالطا ینا لسو هیلع
 هبابح نالوا یطرا كن یب و هرذع هکیدلوب عوقو (نصع ن, هشاکعیرس)
 یتکر 2 هدنا تءهرذع تول وا كبلکو هرارف ضرالوا هکر د راضعب ردثهراو
 تللادمعنردیکآهدبحر هلءاولت ایم رک زود (یدیلولا نیدلاخ)هدعبردراو

 یدیایهاشدا لدنلطاةمود هکرلددروب لاسراهرزوا قلواهب رس هبینارصن

 هتیقطا یف كسر ولوب ردیادیصرش یتا نس هدنیع هک راید ر و هدل اخو
 یدلو هرزوا لاح لوا هدهعک باتهمر هلبا ناسح یشادنرق ینابوراو دلاخ

 ناس>یشادنرق ویدلباربسایردیکا بودا مو هنن رزوا رلنا دلاخ نامه

 . یردکا دلاخ هدعب رلیدچاق هب هعلق مادخ ن ائلوب هدرلناب ب ولوا لوتقم
 تعانش ندایسو هيلع هللا ی لص هللا لوسر هرزوا كعا چ یب هعلق بوروتک

 زوتردو سرف زو نکس و هود ك یکبا هلکنا بوروب هدعاسم هلکعا

 (فرحیمجوا) یدلروی دعع هن رزوا قارنم زو ردو هرز

 یجدرد زوب كمدقم هد هل سوب رد هدنرکد عیاقو ماچ نالوا هد هنس وب

 یب رلرضح قیدصرکب وا سو هيلع هللالص ها لوسر هدنس هایذ

 ېچ واز و هڪر د رلیضعب رایدرویب لاسرا نوجا كجا جج هلا سان
 ندنفرط لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر هكسهلب و ردك هد هدعقلا یذ

 هةیللاوذ ی راترمضحرکب وبا یدیاراو مدآ زویچواو یدیا راو هود یرکب
 كنا یب ىلع ترضح لسو هيلع هها لص هللا لوسر هدکدتیا لوزت هلحم مان

 نییعت هب ودنک ن د هرقت هروس بوراو هپ کم هکیدروب لاسرا هګ درا

 د-سوک قالح ییرکم تبب هرکصند هنسوب بویقوا هسان یرلتآ نالوا

 کب وا سب هیلیا هش و ادن هرزوا كماغا ج رکرشم و بويعا فاوط

 لوزن یی رب هدمت مب هللا لوسر اب هکیدید و یدلک ب ونود یرلترضح
 اک ندع نکل قو هک راددروس سو اع هلا لص هللا لوسر یدلبا

 تك
 ی ات

ee. 1 



( f10 ) 
 هدنه رګ وا ناسفط كمدقم ( یرارفلا نضح ن هثیع هب رس )

 انو ردن هردو ا ےگ وتب هیایقس نالوا یضرا كی وج هل ولت ۲ ىلا
 هسی ندراضنا او نو رحاهم دنراکا توا وا نداد ت

 زوواوتروعرنواو كکرارب نوا رابدلبا تراغ کت وثب بوراو یدیغوب
 بولک ی شک نواندنساسورثلرلناهرکصرلیدروس نرلتاناویحبولارمسا یبص

 لسو هيلع هللایص هللا لوسر هللا یرلغا اجر نس هّلوا ق الطا كر رسا
 كعلطصلاوت یطیعیان هبقعنب دیلو (هدعب)  یدروب قالطا

 ن دتیلهاح ماناهدنشرانا هلبادیاو رل دروب لاسرا نوا كعا ذخاننافدص

 هننورد كلا ناطیتش هدقد راو نیش هرانا سپ یدنا راو توادع شلاق

 ندلوبودیا افلاهسوسورب وید ردراهرزوا كعلتف ییودنک قلطصلاونب

 حالس هموکو ا منی رانا دلسو هلع هللا یلص هللا لوسر بولکو یدل ود

 هن رار ز وا هلکم رب وریخ وید رایدتا تعن اع هغلا یتاق دص ب وتیح هلا

 ب واک هیوبل روضح یرثناکو رابا كرلنا یدلروس دصق هکمردنوک رکسع

 نژلااهبااب ) سد رلیدتا مالعانرافدلوایر ندیشیودرو ربخ كدلو

 یدلواهزان هدا وب كد هت رخآ یسهعرک تبا ( اش قتساف کءاجنا اونمآ

 هلبارلنا یرمشب ن دابع بوروت تءارق یتا سو هلع هللا لص هللا ل وسر
 لاسرا نوجا ثغا لع نارقو علارش هر و دنکو ذخا ن راتاقدص

 درد ناسقط كمدقم یب هجسوع ن هللادع ( هدعی) یدروب

 لاسرا نوګا ت وعد همالسا یب هنراح نب ورعون هدنس هرغ ی رفص

 سب رایدتبا فافتعسا نی رش بوتکم بودیا عانتما و االناراید ر ویب
 رلبدروس اعد نوعا كمك یرالتع كرلنا سو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 هدعب رد ز هرز وا كعا مالک طاخ بول وا ناشی ر ىلقع ك رلنا ن ال

 با مدا یم رکی هک یدل وب عوقو (هدیدحنب عاع نب هبط "هی مس)
 لتقف نر او یدصب یرلنا بوراو هح بی رق هه رت ندهکم لاعا

 تروع رادقهرب و بوروس نویقو تاناوی> رادقرب بوشوک و د هج دیا

 ) یالکااناہفسنلا یک هر سس ) هدعب رل داک هیدن دم بودیاربسا

 بوراو هٻالڪون هداط رق هدلوالا عير شل ن استط هک یدلوا عقاو
 بوزو و یدتیا كنح هلا یرامعا ل وبق یدلیف توعد همالسا یرلنا

 ةفاذح نب هللادبعو ییطدلاززح نب هملع برس ) . هدعب یدلاتینغ



(ED 

 سا ز هر و هقفن ههالسا رکسع هکندروب ها هسانو ید تلط رکن

 لا تبرطح و یدروس قافلا لام هلج یرلترضح قیدص ركبوا

 هلا لص هللالوسر بورویب دادما هلباراند كي و ماهط کوب هود زویجوا
 ه رکصندنوکو ب هل ا٥ نعپ ( مویلا دعب عنصام نام رضیال ) سو هيلع

 رای داوا هدنساجر كتک هلی بولک نواکب ورایدروس نمر و ررضیودلشبا
 ود ردقوب راوط لحهرر دن یزرس هرلنا سو هلع هللا لص هللا لو سر

 كلام نب بعکو قفاسنلا یا نب هللادبعو رایدنود ق ر هیلغا هلبا یراهروب
 هللا لص هللا لو-سرورلیدنک ههو زغوب هيما نب لالهو می زا نب هرارعو
 لها ی دک بوقارب هفللخ نی راترضح هلسم نب دڅ هد هنن دم لسو هیاع

 نوهفانم سد رابدود ن راترمضح بلاط ییا ن ىلع هن ز رزوا یرال ایعو

 ود یدقارب هد هدم هلکعا لاتا یب ىلع یرلترضح هللالوسر اشاح

 هيلع هللا ىلص هللا لو-سر بولا نح الس ىلع ترضح هلا یرالشاب هنابذه

 یتس نب راشلب وس ن الب هکرابدروب یدرب و ربخ یلاوحا بوشنپ هملس و
 هدنګا لایعو لهاو نود مدقا رب نوحا مروما نالوا هرکصندک دنک نب

 نوراه ندنهرطیسوم ندورط 2 نس هکن ساک د یطار لوا م هفاخ ےب

 هلئا لوسروردقوب ریمغس هر صدد هک راو ردق وش نکل نس هلوا هدنسهل رم

 عظعهدل و یدبا ولتا یک نوا بولوارکسع كيزوتوا هدنناب تلو هيلع هلا یلص

 هللالوسر هدنرلوصو هر نالوا دوم ضرا رایدکح راقلرسوصوراذاصص

 هدعب ید رویب عم ندکمعا نب وص كالع لوا یرلنا لس و هیلع هللا ىلص

 هللا هد رود نه لګ راب د روس تماقا هجک یجرکب هدنا بولوا لصاو هکوبن

 هرات دزویجوایراهب رجویدلوا لصهرزوا كمریو هب رج بولکانح وب یبحاص

 هرزوا كمرب و راثبدزوبهدبجرره یخدابرحلهاو ید حرذالهاویدلواعلاب
 هدعبردلیم چوا یساراكتسکباردهدلب ررهدماشحرذاو اب رح هکر لیدلوا لص

 هب ارغوب و یدلوا لصاو هه دم هدن اضهرلسو هيلع هللا ص هللا لوسر

 هلال وس ربواک ردیاب ریغندیبان هلا دبع هک هس يک چوا روک ذم نینک
 عنه ند هل اکم هل رلثا قلخ رم ربع و رب داند رذع ندمسو هيلع هللا یلص

 نادنز هثب رل شاب اند ب ودا لارتعاهد هش وکر ر رل هسک لوا ریدروب

 نوجا یل وبق كن را هب وت هرکص بوروط هرزوا لاحوب هصک لا یدا وا
 فرح یبنکیا ) . یدل وا هل زان هم رک تیآ ( ١ . رد هدنرگذ راهبرس



(AT ) 

 تعاطا كرلثا ےسڪایا كنس هلق ءادصنب هلسو هباع هللا یلص هلا لوسر
 ندناتق یرلنا هلکعد كردنود ورک یرکسع ندیک نامه هغ وب مب یرلغا

 بولک ء ادص “هلق هرکصادنوک شب نوا هتیفطا ینرلبدردنود هپ ورک

 راس نالوا هد هروب نه هنس (فرح یصجوا)  رلبدلوا نالس»
 ندهیطق هبرامكلسو هلعهللالص هللالوسر هد هنسو رد هدنرکذ عیاقو

 یهاشدان قشمد هدنرفص هنس وپ یدلبا دلوت یرلهرکم دلو مان مهار

 یدلوا هاشداپ مهبالانب هلبج هنب رب بولوا یثاسغلا رم یہا ن ثراح
 رو یدلوا هایشدان تخد نارو یزد زور اهد هروب نه مس هنو

 یرلهاشداب ینعی ( اما مهملع موق بال ) هدقدلوا یون عم" لصاو

 توف هلا لوسر تثش بذ زورلیدروپ ود لو حالف موق نالوا تروع

 هلع هللا لص هللا لو-سر بویح هیاهب تالوک ًام هد هنسوب و یدلوا
 وهو رعسااوه لاعت هلن نا ) هندرو- سد هر وخر هکر اب دتسا ندلسو

 طب و ضبقو رد یلاعت هللا ىج رپ و خرت قنا نع (طسابلاو ضصباقلا
 یجنزوفط كتر ( هک یجزو-فط ) رلیدروب ود ردلوا یا

 رارید تءارب ةن س اکا ر د هنن رزوا فرح چ وا هدنرکذ ییباقو یس هنس

 ناکمر وبنو (كوبت هورغ) ردهدنریذ تاورغ (لوافرح)

 ا ر عقاو هدلوب یرابنک ردیک هند ندهندم بولوا قورعم

 نوک هبنثکب هدنبجر یجزوقط ناسفط كمدقم رد خد هرسعلا ةورغ
 هلا لوسر هکردوب یبس ردقو فالتخا « دنغیدلوا هل وب ردشلو ع وقو
 ل ره تودنا عج رکسع رفاو مور هکیدلک رخ لسو هلع هللا لص

 یر هلبق ناسعو هلماعو مو ماذح هلکناو یدرب و هرمخذ قالسرپ دن رکشل

 نا لو سر ساات ل ا

 ه هج یرب کج هلیدیک بودیا توعد هیازغ اخ لسو هيلع هللا یلص
 هتقووب رلهروک كرادت هروک اکا بولوا یواعم كسکره هک ریدروب مالعا

 ڭم سوک ردیک هفرط یرمغ نی راودتک هسرون تع زرع هتعسو هعلک

 نشد ارز رلیدروب راهظا هدوک راب» "هورغو نکل ىدا یراق رش داتعم

 ی دیاراو ید طعف بولوا قاعص تب اغر اوهو قازوا لو و ی وق
 ه و رغو هرسعلا سچ نوګا كنا یدارا هرزوا تجز هدهنسوب قلخو

 بوروس لاسرا رلمدآ هب رع لتابق ۳ هبهکمو ر دشعلوا هيجل هرسعلا



( ۲۱۲ ۲ 

 لهاو نسنعا نوا یماعتنا تاک هحوع یدنک هکلب هکیدید نج را دیع

 هلا لوسریرلءازتنالواهلب رب ریلرانوب لداشیا نشا تیلهاج هدنحا مالسا

 عد دلاخا ( هکر درو هدقدلوا یرلیااع ع وعد لب سو هلع هللا یلص

 تكر دا ام هللا لیبسی هتتفنا م ابهذ دحا كال ناکوا هللاوف ییاصا كع
 رکا نوهعح ها هلنا كر یکاکا دلاخاب نع ( هتحورالو مهدحاةءو دغ

 قافنا هدنلوب هللا ىلا نس بولوا كنس «دلاح یییدلوا نونلآ یغاط دحا

 هب سس ) نس نه هدنا لاردا هسهحورو هودغ كنسیرب كرلنا كسلا

 هللا لوسرر دیس هجو ع كنم رارضحیرعشایاسوموبا هک (یرعشالامماعونا
 هدرا كران دبا رارف ندنزاوه هرکصندنسارغ نينح رثا لسو هيلع هللاییص
 ع وک الا نب هلس رد هردو هدنزاوه راد ساطوا ردسشم ردنوک هس اطوا

 یشادنرق زوقط ند رانا ماع وبا هدنرااوصو هنشدیدبا هلس هلکنا ځد

 (دیلع دهشا هللا)هدعببودنآتوعد هم السا یب رب ره یدلبا لتق ةزرابم
 ینابوقیجینوآ هرکص یدردنا لتقل وا بوتوط دهاش ییاعآ ق> ورد

 دهشتال هلل)هسک لوایدید (هیلعدهشا مهللا)و بو دبا مالسا توعد ید

 ردشلوا نام س٥. دعب یدلوا صالخ تغب بوکحلاندنا یهاعوبایدید (ییع

 رلیدت ادیهشنی راترضح ماع وبا بورو هلباقوا یفواو العیرالغوا كئراح
 قحات بورک هنادیم یراترضح یرعشا یاسوم وبا هک درا ماع وبا
 لق یلتاق ل ماع واو یدلبا كنج هج دیا ناسا ترصنو 2 5

 نع هلعجاو راع یال رفغا مهللا ( سو هلع هللا لص هللا لوسرو یدلبا

 ن لیفط هرس ) ردراشم روس رخ یاعد اکا ود ( ةن لا ف یتما العا

 نیرامصربندجاغامان نیفکلاوذ كنهعمح نب ورع هدلاوشهک(یسودلا ورع

BSSراشم نکردیک هفناط سو هيلع هللا لب ص هللا لودر یدلوا  

 هرزوا كعشربا هدفناط بولک هراودنکو لاسرا هپ هروب نه تهدخ یهیلا

 ندنموق مدهلا دعب یرول نح مْنص بوراو هرزوا تعرسس هل رامرو هنت
 یدشتب هرکص نوک ترد ندنرالوصو هفناط هللالوسر هللا مدآ زویترد
 هر هر عج سو دباع هللا یلص هللا لوسر هک (ه دادن دعس نی سق "هر رس )

 هنذرط نع یرو حیا ولنا زوير د هدننآ هدءفلایذ هدانئا یکیدلک

 هرزوا كع هلام هدقدارغوا هب هلق مان ء ادص هدلوب تورو لاسرا

 تولک هسک مان ثراانب دز ند هروب نه *هلسق هدانئاوب رب درو هیبت



COS) 

 لب« دک دا مالعا یارحام هاو هيلع هلا لص هللا لور توئودو

 سوب أم ن دقلوا دوبعم هد نکتیالو زس یدبا یرغو ردلوا یرع هتشا

 هدنس انا هکم حق ید رلنا (صاءلان ورع هب رس ) رل درو وندیداوا

 دم دهنرلعصر مان عاوس تكتسهفاط لیذه هد هفاسم ليم چ وا ند دکم

 ه د-لدراو هکر روس یرلترضح ورع رد هدناضهر تک رح یدلوا رومأم

 هلا لوسر هک مدد یدروص ود رد كدام اکب ۍدا .دنآ یسکب كنا
 ر داق کا نس E دروب صا هما قب لوا اکب لسو هيلع هللا یلص

 سد یرد.ڈډا دوخا ییرروک لوا ااکس یاو
 ناس ههالا ه ریگیدد لدروک هت بیو م درق ینآ بوراو نیق هت

 دد یدد نسلکد

 بقعهلبا ولتایمرکب دوب هک ( یلیهشالا دن زن دعس هر سس ) یدید مدلوا

 نی رلعص مان هان نالوا هدالشم كحررخو سوا هدننآ ناضعر هد هکم حف

 هللا الب واو ت روع قالح هاپسر خد هدنآ هدقدراو بولوا رومأم همده

 یدنود بوس تب و یدابا لتق بروا ینا دس یدقبح رکود نسکوک

 ییتئاسطكمدقم هکر دشلواعقاو (دیلولا نیدلاخ هرس ) ه دعب یدک
 باب هداوپ كلل دیکر هدا تلا كن هک هلبا مدآ یللازویچوا ه دنلاوسش
 توحد همالسا قحا ییهعذج یبنالوا هلیقر ن دسلا درع هدنس هیحات

 زد دقدلوا لصاو رانا دلاخ یدلوا رومآع هرروا تسس هد تا

 نسح رانا هکر دبا تیاور راضعب رای دد زاس زب رانا ی دروص ود نکس هل
 یدلبا یا سی راددید رد زشمیح ندرغد نع ا بويع ه دیا ر تعت

 ی درد_شلوایرانا هبا | نالوا ه دنناب ورلیدلبا دنبهنب رلافق نب رللا كرلنا
 راصناو نورجاهم قحما ی دیا لت3 یرلنا بودیا رها « دق دلوا حابص

 هللا لوسر هصق و راءدلبا قالطا بویعا لتق یر ر بسا نالو « دنرالا
 كيلا اربا ىنا مهللا ) هدقدلوا یراتلود ع وعسم كاسو هيلع هللا ىلص

 نالوا لتف لوا بورو لاسرا ی ىلع ترضح رلیدروہ ( دلاخ لعف نم

 یراترضح فوع نب نجرلادبعو یدرب و هنراثراو نیرلتد كراهسیک
 مدلآ یتعاقتنا كکااب هک یدید هدکد تا باتع بودیا راکنا شیاوب كدلاخ

 نالوا یسهجوع كدلاخو یردب كنج رادع امدقم هعذجون و ارز

 سپ یدیا رانا لتف نکرولک ندنع هلا ترا ه دتیلهاج مانا قوع



) 
 نافطغ هلا مدآ شب نوا هک (یراصنالا یعب ر نب « داتف یبا "هی رس )

 بواوا ۵ دشناعش یعرکس ناسکس دو یعوقو ردشعلوا ثعل دن رزوا

 رلیدل وا ی الم همد هداح مان ةرضح ن الوا یضرا كب را هد دج

 رادقمر رب دلا رسا رفاو بودا ف یرانلک وشراف هراودنک ندرلناو

 ۱ ندهشدمو ید كب کیا نویقو زویکیا هود رلید روس جد تاناویح

 عقاو (هدانقیا "هی رس ) هنب هدعب ردشلوا ههآ شب نوا یرللوا باغ
 ندهن دم ادهاح رقنرکس هدنناصهر یی زوفط نام ۵و وبهک یدلوا

 رابدلک تسار هطبظالا ن صاع رد رلثمراو هعصا هد هجان درم در چوا

 قح یدلبا لتفیآ تویلکید همانح نب ج نکل یدر و مالس هر ا رهاع

 تیآ ( زا انم وم تسل مالسلا مکیلا قلا نم اولوقتالو ) یرلترمض> یلاعت

 هلع هللالبص هللا لوسر بواک همانح ن ع سپ یدروم لازا یسهع رک

 هللا لوسر نکلر هروب بلط ترق تاون هکیدروتوا هنکوا لس و

 ق رهیلغا لح هدق دروي ويد نا ترفغم اکس هللا سو هيلع هلا لص
 ینآرب هعفد جاقرب هدفدئلوا نفدو یدلواندمراو هرهتفه رب بوقلاق

 هدنرکدرو ربخ یصوصخوب هلسو هيلع هللالص هللالوسر یدنآ هرشط
 دارم كنيااصت قح هلکنو نکل ردبا لوق جد یرلنلوا ضارب ندنآ رب

 هد ردج ینا نا یی هر رسوب رلیضعب رل دروم ويد ردظعو ه زس یل رش

 هن رزوا سق نب هعافر بولوا د مدآ یکیا هل هلکنا هکراردیا تبسن

 عج رکسع هکنج هلبا لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هعافر ارب زرلیدراو
 ه دعبرليدلا ی رفاوو رلیدزوب نی رکسع بودبا لدق ینا سب ید ردا

 هیارع هد هل هکیدلوب ع وقو هدنبقع هکم حد (دیلولا نب دلاخهیرس )
 دلاخ بولوا یرلعص ربتعمر كفاك و هلجلابو لشو رق یزعوب ردشهراو

 یدلوا رومأم هلاق هصک شب هت رخا ناضمر هغ یا هلباولتآ زوتوا
 ها لص هلا لوسر هد هکمو یدنود بودبا مده یتا بوراو رعالابسحو

 لاوس وند یکدروک یشرپ هدکدرب و ربخ یتفی دی بولک هو هیلع

 اکا ورک نس شم همت ینا نس یدعا یدید م دعروک یشرب قویرایدتبا
 _راکاو یدکچ نجل بولک هلع لواهنب دلاخسپ رابدرویب هلی مدهبوراو
 1 هاب یدعبح ت روعر ات یرالف تكنشابو قالبحو هراوو هحوق

 یدحب یکیا بوروا یتا هل جیلق رلیرضح دلاخ یدلسشاب ه دابرف یسعکب

 ات



([ ۲۰۹ ) 

 * اومداج یلتق هللاندءبنالف »  ردشدیرلترمضحناسح هدصوصخ و و

 * ةصع رخ مه هللا دعو دزو * رفعج نیح ال اوذ میهثم ةتوع *

 عوقو (صاعلان ورع *هبرس) هدعب « رطخت ةينلا بابساو اوصاوت
 ناععودیلولا نب دلاخ یدرشلوا نالسم بولک هدنرفص كن هتسوب هکیدلوب

 لسالسلاتاذ یداوا هدلسالسلاتاذ *هلتاقم ردرلشفک هل هلیادحمطییا نا
 هل را رب ګز نوعا قءاجاق رافک دوخاب ر دیعسا كعضوهرب هکر د وبا

 ه رانا هلوا شوا هیعس لالا تاذ ه رسوب ن دنرلق دناغبا هب رارب رب
 رای درود دةع جد قاس ه ایس ر دما نودا دقع قاعس ضای 7

 وباو رلیدیا هلی رعو رکب وبا بولوا هسک زویچوا ن د راصناو نی رجاهم
 كلر بوشواق هورع هکربدروس ما د هنرارمضح حارطا نی هدبع

 كمدقم رلنوب یدرالیق زاغ هلا سان ورع رهبعا تالاحم هنن رر رب و راهلوا

 هنن رزوا قاخ كواب ر ند هعاضق ه دس هرخالا یداج ىلا ناسکس

 ه دالب فارطاو ناز رک تویلوا راداب 8 ه دنرلکدتا هل ج بوراو

 عوقو (حارطا نب هدییعیا "هبیس ) ۰ دعبرلیدلوا ناشد رپ و هدنکارپ

 یناصس رد یخد طبفنا ةبرسو رعلا فیس "هورغاکا هک ی دلو
 كمدقم یدنا هل ی رلترضح باطلا نت رع بولوا مدآ زویجوا هددتلا

 هغمروا قنابراک ر هکر دوباب بولو ع وقو هدنحر یاد ناک

 ا ةا دوخا و هکنج هلا جرب ن د هليهج دوخاب ردرلذنک

 رلثهروب ناسحا قیزا امرخ بارجرب هرلنا سو هیلع هللا یلص هللا لوسر

 سقو ردیغارب كنجاغا سطبخ رایدب طبخ هدک دنکو د امرخ لوا یدیا

 یاعت هللا هدعب یدالزاغوب هرلنا بولآ نوتاص هودرپ ه دابع نن دعس نیا

 بودا لکا ندنآ روئلوا هیعس ربع هکدزایح ناویحرب ندزک د هرانآ
 هکنحرب رایدلک هةن دم بوئودو رایدلا نوعا كع هدلو ید تب رادقمرب

 كلا هدسعواوراید یآ مراد نتا كناویح لوا رلنا کرد ورح راد دعساتص

 یدک ندنتلا كکوک لواهود نوزوار و یدکید بولآ یتیکوکوککیارپ

 راب دا لقت هاسو هيلع هللاییص هللالوسر ین هصقوب هدنراکذلک هپ هنده
 یدراسیح هرازس یتا یلاعت قح هکر دقزر رب لوا هکیدروب ع رامغب

 ندنا كلاويح لوا رلذا س كردتاط اکب هسداراو یشرب ندنتا كلا هدزمس

 رایدروی لکا بودبا لاسرا هساسو هيلع هللا یلص ها لوسر رادةمرب

(YD 



( ۰۸ ) 

 جوا ېب هثراح نب دب ز لسو هلع هللا لص هللا لوسر سد ردشماغلوا لتق

 نب رفعج هنی ر «سروناوا لتق دیز رکا هکر یدرویپ ب وکید كب هعدآ كيب
 هحاور نب هللادبع هنب رپ ه-سرونلوا لتق ید لوا رکا نوسک بلاط ینا

 هنن رب یهسوک یرلک دتسا نولس هسرونلوا لتف جد لوارکا نوسک

 یدلغب قاکس ضایبرب هرانا )سو هیلعهللایبص هلا لوسرو رانوسروکب
 عادو « دنا بودیک یدردنوک كد هسعادولا ةن یرلنا بورپ و هدی زو

 لق ره هکب دلکر یخ هرانا ه دنرلةدلوا لصاو هب هنو بوراو رانا یدروب

 رانآمدآ كيب زوب ید ندماذجو ےل بولک هیاقلب ضرا هلبا مدآ كيب زوب
 راثکو رلپدلوا برح دءتسم هد هتوم مالسا لها سپ ردشاوا قمع

 دیهش یراترمضح هئراح نب د زرابداشاب هکنح بولک یسورلبا كتسولنآ

 كح راد ی ذلا یرلترمضح بلا یا نیرفعح یاس بولوا

 ` «اهياتقاو هلا اذبحا » یدروی و یدلرکس نن آ بوت ا هرکصتدت دلبا

 د لوا یدلا هنلا لوص ین ایس یدلسک ىلا عاص سی » اهبارض

 یدرو,تداهش ٌهبنر زارحا هرزوا لاحلوا بورلتجوق یغاجمسویدلسک
 یلاعتو هناجس قح سپ یدیا هنس ج وا زوتوا یرافب رش نس تقو لوا
 هلرانا هک یدلبا ناس>| تانق یکیا ل دب هنب رالا نلسک لوا اکا یرلترضح

 یرلتربضح هحاور نب هلادبع ه دع رد ه دکعا نارمط هدالعا تنح

  ةفطْالاتنک له * هنمطم تنک دقام لاط دق * هنزل سفناب تعصقا »
 هلا مهجر یدتا تاج هل وا دیه بولا یغاجس لر هید « دنش یف

 هک رلیدلوا aS هنا كنب رار صح دیلو ك دلا مالتسا لها ° لول یاعت

 هب ارع هلس هلا نینمؤم بولک ے٠ السا هدنرعص ليهتسوب یرلترمهح دلاح

 :بوقیچ ن د هکر عم بودا عج هرب رب السا رکسع سپ یدیشمهچ
 هنر رزواكرلنا راتجوجو بودیا تناعهرلنا قلخ هدنرلک دلک رلیدود هی هنب دم

 یدرل رشالوا ود نکیدحاق دک هدو هللا رلناغح اقیا بونآ قاربط

 . یتعب ( هللاءاش نا رارکلاریهتکل رارغلاب اوسبل )سو هیلع ہللا یلص هللالوسر

 شن دروس ود ر د رایج دنا انش نانکلر د رلاکد یعجاقرلنآ

 هللا دبعورفعحودب ز بوعیح هری )سو هيلع هللا لص هللا لوسر هکر دورو

 یدیا راشمر و رح ا نراقدلوا دیهش ۹ دو ڪر لكننارضح

 ی تا ق



( ۰۷ 
 هردنلایذهک ردموق مهنانلواتع هللا تعاما نان سو ع حراوخ ادتا

 "دنب دم بور و راتعا لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هدعب ردقورعم ود
 هلا سا صیعلا یا نب دیسانب باتع هتس لواو رادد روب تدوع هب هرونم

 تیکیءزات یرلترضح باتع تقو لوا هرزوا یراکدتا كب رع ی دلیا مح
 5د روا ینیدنلوارکذو ید شیرک هنشاب یرکب زوئه تواوا

 هلا دبع بلاغ هی ربس) ردهدنرکد ابارس (فرحیخکیا ) یدیارماورپ
 كمدقم یکرح یدراو هن رزوا حول مون هردیدک نیمرطا نیبام هک (ییللا

 یدلک هیدن دم بولو د هللا توغرا دعمر بول و ع وقوءدنرفص یی کا نادکس

 باصم هدک دف هد ر وب نه رهش ر ول نه هنا ( بلاغ هب سسس )

 یدصب یرلنا هللا حابص بوراو هللا م دآ زویکیا هن رزوا دعس نشب
 عاش هه رس) یدروس تاناویح رادقمر و بویلبا لتق نی رفاوو

 ېس ردشمراو هنن ررزواعجرب ندنزا وه هد ېس هک . (یدسالابهونآ

 هد هاسم هح رم شپ ند هنیدمو قانوق حوا هنفرط هرص» ند هکم

 هدناوالا عبر یبنچوا ناسکس كمدقم ردوصرب ده هرجو ندقرع تاذ

 نویقو تاناویح رادعه, بوصب یراثا حاسصرپ بوراو هللا اب اب ترد نوا
 ردشلوا هڪ شبنوا یرالوا بئاف ند هندمو یدروس ه هتیدم بولوب

 هنویقنوا يهو در, ویداوا هودرمشب نوا یرام6س بودیا میسقن نیراتونع
 رانو یداوب عوقو ( یرافغلاو رع نم بعک "هیرس ) ه دعب رلیدوط رارب
 هحالطا تاذ هئوا ندارملا تاذ هلبا م دف نوا هد رول نم هام جد

 دیهش هلج تودیا كنج هب افلا اغرب داو تیعج رفاورپ « دلا بوراو

 یدک هللا تجز رازه بولاق هدنسارا ادهش وا هراب مدارپ طقف راب دلوا

 دن راجوک تباغ هدکدرب و ربخ هلسو هیلع هللا یلص هللا لوسر ییارج امو
 ندلح لوا نکلرلبدروس داره كمردنوک رکسع هن رزوا كرلناو یدلک

 ( هنوم "هب رس ) یدنلوا تغارف هللا ربخ یرلکدتک هرب یربغ بوجوک

 ناسکس كمدقم یعوقو كنهب رسوب بولوا ندللاعا اقلب ه دماش هنوموت

 هيلع هللا لص هللالوسر هک یدلواوب یبس رد هدنس یلوالا یداج یینشب

 لاسرا هنه اشداپ یرمصب هلبا بوتکم یب یدزالاو رع ن, ثراح سو
 ضرعت اکا یا سغلاورع ن لیحرش مه دق دنوق هب هوم یدارلشهروس

 یلوسر یرغ ندنوب كلو هلع هللاییص هللا لوسر هک یدلبا لتق بودیا
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 ن. ثالام نالوا یرل شاب كنزا وه هرکص راید رو ییراتروعو نی رالغوا
 ودنک ینآو ید وا ناسم ب واک هلو هيلع هلا لص هللا لوسر فوع
 راید روس نیت کاح هنر ز وا كرلنالوا نالسم ند را هلسف لواو هو
 لام رباسهدعب یدیا رفت كب یتلارار سا یراکدلبا قالطا كمالسا لهاو
 نويق هداز ندکی قرقو هود كم ترد رکی د هک یدال وا مسقت مان

 هح چد هب ولعلاذفلوم ندتینع لواو یداراو شک هیقو كم تردو

 ثراحو لهج یا نب همرکعو ورعنب لهسو نایفسوبارلنا هکیدلر و
 رد هلْومنالوا ندشپرقرانوبردرل هسوگ یلاشاهمانب ناوفصو ماشهنب

 كنزاوهویناذلاردب نی هفیذح نبنص> نب هنیعو یمیفلآسباحنبعرقاو
 ن دفارشا هدنکا ل رلزوب یدارب و هصح ځد هفوعن كلام نالوا یاب

 سابعویدلرب وسار رقرق هنب رارأس بولب ریو سر رزوب ند هود هرلتلوا

 . بهنو یهن لعجتا » ردشعد بویلوا یار هیس# وب س ادر نب
 نافوش * سب اح الو نصح ناک امو * عرفالا و ةنیع نيب د علا

 مويلا عضن نم و * امهنم یرما نود تنک امو * ع یف ساد رم

 عطق ن دنب یتیلید كنا لسو هيلع هلا ىلص هللا ل وسر سب * عفرال
 ندع انغوو یدلرپ و هصحردق یییدلوا یضارهلبا یرلء روب ود كدا

 ها لص هللالوسرتالذ ىلع هانب رابدلوافرعاعون هلک ذرب و ی شرب هراصنا

 یردکتم نوعس هعاعل اندر هکرابدید بوروب توعد یرلنا لس و هلع

 دارم فیل ات نیرابلظ كرل وید رلنوسلوا ن امس هلکنا نبهکرکسر ولوا
 هود قاخ هک کس کد یضارمدلبا لکو ت هزکمالسا یدنک یزس ب ودیا

 نکس هیلبا عوجر هزکلاجر هللا هللا لو سر زس بود .ڪ هليا نو و
 ند راصنا ن هسلوا تره رکا رد هدنلاكنا مسن هک نوععح هللالوا

 ۱و ده ساوا كلاس همش دربسان راف مد ولذا ییمیر
 هلراصنا و هن رازغوا ل راصتاو هلا جر هراصذا برات مدرولوا كلاس

 تەق وب هرص وخ ن دی“ هدوکو وهلا جر هنرالغوا كتب رالغوا

 ههالص هلا لودر یدید یدئاوا دار ههاهجو هلکنوب و ردلکد هلداع
 موقرب نر شف نعل ن دنضیض كهدآ وب هدیه هک رلبد روب لسو هلع

 ین اما كرلناو راراعبج یکی غو دعیح مهس ندهیءهر ندنید رلنآ هکراقیح

 . بودباحورخ یلجلا بهز ن صوقرح ندنلسسن كلا سپ مک نب رابقاوت

 رز تب o eS ت



(e) 
 مالسا لهاورلبدش ریا بولک كريد كبل كبل یدیا یک یسع ود
 بوقاب هلا قك رلنا لسو هلع هلن لبص هلا لوسرو رلیدریک هک:ج تو ورو

 ریدر و ويد ردتفو یغود رق نورفو عل (سنط ولا ىج نيح اذه)

 نوصع> یر كنهمکو رلبدنآ هننازوب كرافک ب ولآ ر اشاط قجهفواهدعب
 هفعض یرلت وق كرلن آ هرکصخدتقو لوا نامه رلیدروی ود رایدلوا مرهتع

 هللا لص هل لوسر نبءهک اوکو یدلیق مرهنم یرلنا یلاتقح بوئوط زوب
 تاور دج اتو ید رد نب رطاق ندندرآ كرافک هک دردیارظن سو هلع

 یرادسح كهکملها هدنراق داوا فثکنم مالسالها هکر دیو رمو ردشعا

 هر یی رها نود,مهتم نه یهشیال هکب دید ناخساوا تواوا و
 یدیا لس هلا ودنک هدنما كنثکرت مالزاو نمراو هنس رب كزک د یع ره

 ناوفص یشادنرق یدرغاح وید یدلوا لطاب رصس كج دعش هتشا هدلکو

 نوسارب یکیزغا هللا صوص هک یدید هبهدلک یدیا رشم هک هيما نب
 كلام كندهسیکرب ندنزاوه یسلوا كلام كنهسهکرب ندشیرق اکی هاو

 رافک بوئود هنی رزوا رافک وریک نواس ءرکصندن وب ردواک وس ندنسلوا
 رابدلشاب هکعا رمساو هکمردلوا بوشودهندرا كرلنا مالسالهاو یدلزوب

 یشادنرق دوس كلسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر هدنحما سا نانلاو
 للس و هيلع هلا یلص هللا ل وسر هدنسهق را یدنا هل ه دعس ءایش

 رابد هشوداک | نی رلق رش ءادر بواب یا هدکد رس وکی س هناشذ كنغهرصا
 (فاطورغ) رایدردنوک هنموقیکیودتسا بودیاناسحا داز اکاو

 هيلع هللا لص هللا لوسر هللا ی راغآ رارف هفناط بولیزوب هدنینح فیقل
 قینصم قح رابدتا هرصاح هدانز ندنوک ی رکی یرانآ بوراوځد اسو
 هللا لوسرورلید روب ما هکمسک ییراموزوا كرلتآ بودیا هلتاقم ید هل

 ادن ود ردوا دازا هلک هزب هک دبع ر یدانهرب ندنفرط لس و هیلع هلا لص
 ندراصح حانصر خدهرکب وباو راب دلکبوقس>مدآ هدایزندرقن نوا هلکع |

 بویلوا نوذ ام هفئاط ع سو هيلع هلالص هلا لوسرو یدلک بوغا
 لوز هعض وه مان هنارفعح هد هداسم دی رب رب ند هکمو رابدحوک ندن ۲

 امر ب ولک راهسیک ضعب ندنزاوه یدنا هدنا نزاوه مانغ هکرابدروی
 بلط) | دبعو نيرا هص>ودنک هرلنا لسو هیلع هلا یلصهلثا لوسر هلن |یرلغآ

 نالوا ریساهرلناید نولس راس سب یدربو ورک ننیراهصح كندالوا



۲۰۶ ( 
 نالوا ییآ ینا سقط كمدفم هدقدلوا یرلع وعسم كملسو هيلع هللا لص

 یکیادک رابدقیج ندهکم هللا مدآ كيب یکیا نوان وکی خلا كف رش لاوش
 بول وا نام سم هکیدآ هلی جد هيما زب نا وفصو یدا ند هکم کم

 یدیشمر و تبراع هرززو و یدیشلا تلهم یا یکیا نوحا كلك همالسا

 لسو هيلع هللاییصهلا لوسر یدباراو ید راک رشم رفاو هل هلکناو

 هرلنا درد سد رابدنا هدتساطوا یدراذک یدلوا لصاو هنئح بوراو

 وک رشم ىدا یعا یس ودنک ارز یدروص وید زک س هدیداو هنوک هن

 لهسالوس رض نزرح ال لیلا لاح عن ) هک دد دن ردز هدساط واک رلیدیداکا

 كعد ردلکد ولشوق وب ولشناردرب یغاش وا تا لزوک ساطوا نعل (سهد

 لهاو یدیشع دس رطاقمان لدلد و لع هلال ص هلا لوسرو رسا

 کیگاذا نینح موب و ) هکیدید را زلوزوب ندقلزا رلنوب مدآرب ندمالسا

 رکسع یا ردشعا لوزن هدیابلوا یسهع رکت با (امش مکنع نغتإف ےکنزاک

 هدنماقه سو هیلع هلا یلص هللا لوس ررابدلجآ م السا لها هدقدشقوط هنر رب

 هللا یا ینعی ( هلوسر و هللادبع انا هلوسر راصنو هللاراصناب ) بولوا تباث

 هللالوسر یدرارروس ولد ملوسرو ملوف كنيلاعت هالا نبیرلیدرا كناوسرو

 نایفسوباو لضفو سابعو ىلعو رعو رکبوبا هدنناب كلسو هيلع هللا لص
 راو یهنع هللایضر هدا ساو ثراطانب هع رو بل طلادبع نب ثراح نب

 هللا لص هللا لوسر هکر اشمروب رد و م هنعهللا ی طر ندسابع ترض >رلب دنا

 هاع هللا للص هللا لو سرو مدل وا رطاح هدنسارغ نیح هلا لسو هيلع

 هسوک یربغ ندنراطا نبنایفسوبا لغ هدننب هک مدروکی نب رلترضح لسو
 كنيماذلا ةثافن نب هورف قدلربآ ندنرلنا بودا تمزالم اکا و یدیغوب

 هن رب رب رافک هللا مال سا لها یدا را شع ه رطاق ضاب یودلبا ادها

 مس ودیلع هما لص هللا ل وسر رایدن ود ورک مالسا لها هدنراقدشوعط

 مدردا عنمو فک بوئوط ننک زیدنب یدلشار هکعد هنفرط رانک یثرطاق

 نایف-وباو یدرا نحرویب تاریصقت هدتعرس هنفرط نوکر شم هللالوسر و

 سابعاب لس و هیلع هللا یلص هللال وس ر و یدرتوط ینیزرغ ثراطانب
 زاوآ دنلبرب نب هکرید سابع ترضح رلیدرویب هلا ادن وید هرعسلا باعاا
 مدرغاحود رد هدهرت هرعس باعا ردق یغودقیج مس سا مدیا هسک

 هشدالوا لرقب یرالک بونود كرانا تعاس یراکدتشیا یا دص مب هللاو
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 نب ورع خد یر درو وعع هلکم هلد ناما ويد هلياوقع ییراهاک نک

 کارد هد رق خد یر یدنلوا لتق ۷ یس هب راج ولد ازا كعساه

 ترضحهرکص بولبرو نامااکا هکر دانت رذ جد یربیدنلوا لقد وب
 یناذا هل وا هدنرز وا هصک یرلترمضح لالپ هدعب ردشلوا هدتفو نام

 رهظ هکدلبا مارکا همانا هدا هکیدد هب ر وج ی رف كلهج وبا یدوقوا

 یدیلوت هکیدید ماشه نب ثراحو یدعسلا یتفیدرک !كللالب هدنرزوا هعک

 هکید د دیسالا نیدلاخو مدیلوا شعروک یرلنوکوببولوا مدةم ندوب نب

 ماوس یشرپ ن هکیدیدنایفسوبا یدمروک یرلنوک ب هکیدلبا مارا هماباب هنها
 )سو هلع هللا یلص هللال ور بقع رد رار ر و رخ ندکو کاکا اریز

 نایفسو نامه یدربو ربخ هرلنا نی راک دلبوس «بوراو هناکمیتیدلوا رانا

 رای دروب مسبن لسو هیلع هللا یلص هللا لوسر بوبد مدایوس یشرب جه نب
 هراز وح کیدلی وس مزب وب ارز نس هللا لوسر نس هک مرد !تداهش ثراحو

 ةبمک اسو هيلع ها لص ها لوسرویدید یدیشمالوا علطم هسیکرب

 ةدلاخ حطب يباب اهوذخ) بور و هیدممطیبانب ناب راتخما همرکم
 هحلط یبا یب هلرلج تمدخ لوا هلفم رو ( لاظالا كنم اهعزیال ةدلات

 ناسحا هسابع ترمضح یتمدخ فیرش مزمز تیاقسو یدروی دی أت هدناسن

 هن رزوا مالساندرو دنک سانهدعب بوب وقوا هبطخ هدنرزو|افصویدرویب
 تعاوا هجک شبنوا هد هکعو رلب دن |تعب خدرانروع هرکص رایدتا توب

 هنب رزوا هکم بوقیح هثن> هدعب یدرارروب ةالصرصق هداننالوابورومب
 فزاع بودیاتماماه هکم لها هکر لید وق لماع نی راترضح دیسان باتع

 كعا علع هقفو هفب رشننس هرلنا جد یني راترضحلبجنی ذاعمو هرب و
 هدهفاسم ليم جوا ند هکم نينحوب ( نینح هورغ) رلیدقار نوګا

 قالو ر نزاوه هدقدنل وا حق هم رکم ثکم هکبدل وا وب ېس رد هردرب

 كلام ىراشاب رایدتا عمجت نوجا كأ كنج هليا سو هيلع هللا لص
 دعس ون و ففٿ نالوا فاط لها هرلناو یدبا ىرضنلا ف وع نبا

 رد شم ادوسهدرانا یراترضح اسو هیلع هللا یلص هللا لوسر هکر کبنبا

 یدیا هلی هلرلنا هعصلانب دیرد هکیدلوارضاح جد مشج ونبو یدل واعبات

 یزج رو راید رونک هلی هلفلوا یأر بحاص ب ولوا ز واج شاب زو

 هللا ل وسر تیفیکوب « عضاو اهیف بخا *# عذج اهیفییلب » دش وس
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 هدنق مالزا هدنق هاربا ناش رام ر دیا ماسسا هليا مالزآ ی زمخیش

 هراوید هبا یالق هک یدیاراو ملص شةلازویچوا هدنفارطا كن هعرکم تىب و
 هنر ره كراص لوا لسو هیلع هللالص هللا لوسر سپ یدیا راشمردشیاب
 لطابلا قهزو ق !ءاج) بودباتراشا هللاكنک د نالوا هدنرللا هت دارغوا

 یدرشود هننسوا یزو تب لواو یدرارروی ويد ( اقوهز ناکلطابلانا

 هيلع هللا یلص زع ربمغ و ی دن وا وحم راتر وص ل وا بو رو ماو
 كتر وع رفت ترد هللا را رف یلاو رلیدلبق زان هدنجشا كم رکم تیب لسو

 یتوتاخ یتا نکل ىدا له>ییان همرکع یسیر هکرایدتا رده یی رلمد

 یدک همالسا بولت روس ناسحاناما هلکم د ناما بودا تعافش ےکح ما

 نافع نب نامع هک حرسنب دعسنی هللادبع یسم> وا رابه یسعکا
 بناکبولک هناعا مدقمند هکم مخفو بولوا یشادنرق دوس كنب رل مضح

 یاعت هللاب ذوعن هدعب یدردیا ریغتو لیدبت یعرک نآرقو یدیشلوا جد
 یا ن امتع ترضح هعفد وب یدلوا قحال هنیکر مشم بول وا درع

 نامز رفاو سو دیلع هللا یلص هللالوسر یدلبا تعافش بو ر وتک

 یب و كلا بوقلاق نکب رب هکید ر و و یدرب و ناما هرکص بوزو توکس
 تراشاو اعارپ نوکیا مارک باعصا مدي ڈا توکسوید نکس هر وا

 - هل نوکیال ءاییتالانا ) سو ہیلع هلا یلص ها لوس ر رایدید نکیدمروی
 ردکعدرعا تراشا هلیازوکراربمغی ینیرش لأم هک رایدروی (نیعالا ناخ
 یا ناعع ترضح بور وس رج نيک د هتفو نا نرم هللادبع وب و

 ام دقم رد, دنکلا هباص نب سقم یسید رد ردشعا یسلا ور

 ید سقم بودبا لق یتشادنرق كن آ هلبااطخ ه یک ر ند راصنا

 هما لوسر نوعکنا یدیشاوا دترع هاب ذوعن و لتق یب یراصنا لوا

 ملا هلادبعنب هلی ناو یدیاراشعا رده یتعد كنآ لس و هيلع هوا ص
 هرکص بولک همالسا امدقم هک ردل الهنب هللادبع یعْشب یدلبا لق

 یتا یدلبا لتق هزر وا یو یدیشل وا دن هاب ذوعنو لتق ینالصرب

 كرلتروء ناف رھ ید یدابا لتف ىلع ترضح یتوب یدردیا وچ

 . لیدت هدنګا كنم رانوت اخ شی رق ردن واخ كنایقس وبا هکیدنآ دنه یری
 هدک لیبی آ سو هیلع هللایلص هللا ل وسر هرکص یدلبا تعيب بولک
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 ییاه اشداب تاکلغ وا كش ادنرف اکب ن ایفس و اهدفد | رعو| هلع یییدلوا

 جن هدهد هعد قله اشداب ردکل ریمغب ل وا نی ی دد شلوا مظع

 رادقمرب ریز هکیدرو- رها اسو هلع هللا لص هللا لوسر هدعل یدد ردنورت

 هر هکم ندادک هیت هدابع ن دعس نالوا حزرخ دیسو ندادک هلا مدآ

 ن دالا ل دعس یدرس حزرخ هدر وب صا هلع ترضحو زەلوالخاد

 لدعس كلسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ار ز هروتوک ی دنک ب ولآ یاس
 لعسد مولا ةمحللا مو مولا ) هک یدیشاوا یراتداعس ع وع“ یزوسو

 سد ر ونلوا لالتسا تم رح نوکو ب و ردنوکك نج نوکوب نعي (ةعرطا
 4 ىلع ترضح یار بودیشدا یزوسو لسو هيلع هلا لص هللا ل وسر

 كمرک ندننأ تلا كن هکم هلا مدآر ادب ید هدلاخ تیضحو یدرب و

 یالترضح دلاخنکا یدلبا عنم ندکنج هللا یرانآ بورویب رما هرزوا
 لهحیانب دم رکع هک یدلک تسار هعلخ كولب رب ندشدرق نکررک هی هکم

 را,دلبا عثم ندلوخد بونآ قوا هترزوا مالسا لها رافک یدیا هلی هلرلنا
 مدا نکس یمرکب ندرانک بوروط هکنح د مالسا لها یرورض سد

 كن رلت رضح دلاخ یدل وا دیهش دیک یکیا ندءالسا لهاو كاله

 ینانب یعب (لاتقلانع ههنا ما) هدقدلوایوبن عون-*یودلیا هلتاقم هلب وب
 كلدلاخ ر افک هکراردید مارک باا رل دروس یعدعا یھت ندکنحخ

 لصاطا و یدلیا كنج راحا ید لوارلیدتا كنج بوشود هن رزوا
 جاد ةونع هدننوک هع هلاقنوک نوا هنیرخآ فیرش ناضهر حکم هکم

 حف هلیا لص هدنتف مظعا ماما اما رد هدنتف ییفاش وب یدنلوا حق هلی

 هیلع هللایبص هللا لوسر یرلت مضح یلاعتو هزاعس قح هکنوح ردشاوا
 هلداعم هن ه زس نب هک رلید رو هرلنا سپ یدرب و نتصرف كشپ رق هلسو
 خامزب نسردارمخ هزب هکحزردلآ نط هکر لید درلنا نکس ردا نطمردیا

 دیلع هللا یلص هللا لوسر هدنراکدید هل وب نس یلغوارم:رک خاونس زم رک
 هدقدشروتوا قاخ مات هدعب رلید رویب وید كولوا دازا راو هرلنا سو
 هدنرللا لرابمو فاوطیی هم رکم دعک هرک ید هدنرزوا هود بوعیج هل داعس

 بولوالخاد هیهمرکمهبعکو رایدروی مالتسا ی رش نکر هلبا نیک نالوا
 صخخرب هدننروص مهارا ترضحو رابدروک راصخ هدنتروص کالم

 ( هنا ےهلتاق) هکر ابدروبب ردیا ماسقتساهلکناوکر او مالزاهدنلا هکر اب دروکی خد

AD 
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 لضفلاوبا اکب خد لوا مدید نسیمایفس ینعب هلظ> وبا یدیاراشمیج
 قوبهلراو هه دورک نوسلواادفاکس مانا ماباب كيما مدید من هدک دید نسم

 رایداک هزکب رزوا هللا مدآ كيي نوا سو هلع ها لص هللالوسر یدید

 ع هیلید ناما نوحما كنس لک هدکدد كس رروي هناکی یدعا مديد

 هللا ل وسر بوشود هعد رآ نایقسوبا مديد رولب روا كنب وب هسخوب
 ینیدلوا رع تمضح نم ولو نکرولک هدلوب ل دلک هلسو هيلع ها یلص
 دهعو دةع رغب نوساوا دج ههللا لوا هک,دیداکا رع ید ارغوا هلحم
 هلسو هلع ها یلص هللا لوس ر هل | باتشبوید هل ویدر وهز كتصرف كنس

 یوق هللا لوسراب هکیدید رع م دشريا ندندرآ خد نب یدنک یرغوط
 هیلع هلنا ی بص هل لوسر یتایفس وبا ساع ترضح دعب عاروا نب وب كلوش
 سدرلیدرویپ وید روتک نب راب مدر, و ناما اکا سابعاب یدلیآ اجر ندلسو
 هبیوبن رونلا ضن افروض> ح ابص بوبا هنغانوق ینا سابع ترضح
 یتغیدلوارپ كنيلاعت هللا نایقساباب )سو هيلع هل یلص هللا لوسرو یدروتک

 هلا یلص هللا لو-سر یدرب و باوج وید یل هدرلفدروی وید ن-سیمزاعب
 اکسیاو یتعب (هقنالوسرینآ لمتنا كلن أباك و) هکرلیدروی و
 اکس ماناو مابا ہک یدیدنایفسوبا یمدعشلقا,قلوا كمولعم مغب دلوالوسر من
 كنب وناکاسابعترضحردراو مههش رادعهر هدصوصخوب نوسلوا ادق

 بویلبا ملکت یتداهش لکن ایف وبا هدکدید هلبا تداهش ندل ر وا

 رایدلک هناعا یخد ءاقرو نب لید و مازحنب مکح هلکناو یدلوا ن ام
 هکمربدتبا اشامتوریس هل ایفسوپا یمالسا رکسع س ابع ترمضح هدعب
 سو هيلع ها ىلص ها لوسر س ابع ت رضح سب ی دلوا روم ام
 قج هلو ثعابهب ودنک رد هسیکر لام هک غا رغف نایفسوپ| هنیراترضح
 لسو هيلع هللا ىلص ها ل وسر هلکعا زانو اجر ود کس روی ۰]4 اعمرب

 نیما رالوالخاد هدج “۶و نوسلوا نیما رلالوا لخاد هنب راد كنایفس وبا

 ڭهازح نرعکح و نوسلوا نیمانیاةب نسوق بورك هنس هاخودنکو نوساوا
 هکر دشهرو سابع ترضحرلءدروس وید نوساوانیمنالءالخاد هن راد
 هب ودنک یلنابق نالوا هدمالسارکسع بواا هما ینافسوبا هرزوا یوبنمحا

 یدردیا لاوس ندنب هج دارغوا هبهلبقره سب قدقیچ نوجا كرتسوک
 راصناو نورج اهمو هللا لوسر نم ولو هرکص مدردیا فب رعت یخد ن
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 ٿب رلت صح هح ما نالوا ىر هم رڪ م هج وز كلو هيلع هللا لص
 هلع هللا یلص هللا لوسر هدکدروک یا یرلترمضح هسح ما یدرمک هاب

 نایتسوبا یدروشود ود نوسمروتوا نایفسوبا یشارف یرلقد روئوا كایسو

 كدنفاص یندکشود یب هسخ ول ل دنداصیمندن یکشود لورا مزاغجرو

 هيلع هللا یلص هلا لوسر كش و د لوا هل ایفس وبا هح ما ه دکدید

 ندناکساکا نایفس واو یدید نس سلو نکی شم نس ردیشارف كاو
 هلسو دیلع هللالص هلا ل وس ر هرکص یدید شا تباصا رش هرکص

 بادها رابک یک ناععو رکبوباورلید روب باوحدر دک دلب وس بولک
 بوئود سپ رلید«رویباوجد ریخدرلنا یدلیا ما مم ضرع بوراوهءارک
 لسو هيلع هلا لص هللا لوسرو یدلبا مالعا یلاوحا هشیرفو یدراو هی هکم
 نسکا مدقم ندزل وا راد مخ شی رق هکر لیدتسا دصق بوروک كرادت

 كشاهوت بوزا یصوصخ و عتابا ن, بطاخ نکلرا هراو هن رارزوا
 مالعا هللوسر ینا یا قح یدلبا لاسرا هشپ رق هللا ه راس یس ولدازا

 یربب ز ترضح هللالع ترضح سو هیلع هللا لص هللا لوسر بودیا

 هلب ول نوع هبطاخو رلبدلآ ندنلا كل هراس یت وت کم لوا بورو ل اسرا
 ردمشماعا ریغتو لیدبت یمناعاو مو ن هاو ه دنراد درو ويد كدلبا

 یرلتا هک ردقوب سد مترمشعو ردراو ملایعو لها من هدنسارا كرل | نکا

 ی رع ترضح یدید مدزاب ندسلدنفاص یرلنا سد را هدا ه_طفاحم

 هيلع هللالیص هللا لودر هد راک دد ردتفانم ارز عاروایش وب كلوش یوق
 ( مكا ترفضدقف متثشام اولعا لاتف رد لها ىلع عاطا دق هلا لعل ) سو

 ه رانا بودیا عالطا هتش رارزوا ر د لها یلاسءت قح هکر دلوع أم تعي
 ه دعب رلدروس ود هلوا شعد ردعشم قارا یزبس تالاڈنا زکسراید 4

 ند رجا هم رابدقيح ند هنیدم هدناضر یک زوقط ناسکس كمدقم

 نواری ترضن رک ع هاب یدا هل فئاوط ضع ند رعو راصذاو

 هللا یلص هه لوسر سابع ترضح ه دنراقدشاقب هی هکم یدیا مدآ كي
 هک هردنوکر بخ هشبرقبولوب مدار هکیدراورلیا بون هنر طاقتاسو هيلع
 ن رللوا لاله الاو هد ناما نداسو هیلع هللا لص هللا لوسر تواک

 مکح هلابرح ن نایفسولا سد هکر روج هع هللایضرسابع را هل رقم

 نوجا سج هک مدنشبا ن رازاوا كنيعازخ ءاقرو نب لیدب و كمارح نیا
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 دلو مان ےھاربا كلسو هلع هللا لص هللا لوسر ن دلا هک رد هیرام یسب رب
 لدلد هاسو هيلع هزنا لص هلا لوسر سفوعمو رد شلك هاند یرامرکم

 هی اجت یب (هیما ن ورع) وردشغا ادها جد راجرب ما روفعیو رطاقر مان

 نیرانوامه *هم ان كلسو هيلع هللالیص هللا لوسر یش: رابد روپ لاسرا
 (یدسالابهون عاج" ) ویداواناطسهدنلا كيل اطییا نب رةعج بوب وا

 هتشرا هب ی ارابد روب لاسرا هفرط یناسغل رم ن: ٹ راح یب راترضح

 داب ) اکا سو و هيلع هها لص هلا لوسر ید.د ء هدزوا قم راو اکا ن

 یهاشداب هم اعیرلترضح (ورع نب طیلس) ورلد وہ اعدد وید

 ا هکیدید یدآ یئارصن هکر ابد روپ لاسرا هب یلع نب هذوه
 هلل! لو-سر سب مردیاكنجالاو مردی امدراباا بواوا نا هسردیادهع

 هلبا عفد ندزب نیر كنآ برات ب وینا لوبق سو هيلع یا ها یلص
 راض »ب هک ی دار من دومره و ی دلوا كاله .دعبرابد رو وید

 یدردنوک هلسو هیلع هللا لص هللا لوسر ردشعد هللا مج راضعب و هلااح

 ههماع هن بوب وووا ین هرش "هروسو یدلوا وا بواک هسع لا

 ها لص هللا ل وسر اش اح بواوا دت رم هللأب ذ بت هرکص ی دا شع کک

 یدتاتداهشوبدیدلباك رش هب ودنک ہدکلربمگیاذک "لس سو هیلع

 ن رذنم نالوا یهاشداب نب رج ن دنفرط سرف یی (یرضطا نب العو)

 رابداک همالسا هل برع نالوا هدن رګ و رذنمرلید رو لاسرا هپ یواس
 ه6: ال انب هلبج یهاشداب ناسغاسو هیلع هللا یبص هللا لوسردکردب وره
 بولوا ناس سد رابدروب توعد همالسا یتا بوروب لاسرا بوتکمرب

 یدردنوکر لهده ضعب و یدلیار_ رح هلسو هبلع هللا یلص هلا لوسر ینعالسا
 یر ڪک ذ هکر دشلوا دن رم ن دس رپ هدنوک رع ترمضح هرکص نکل

 هک ردهدنرکذ یجباقو كل هب رس "هن س ج رکس (دلک یجشرکس) ردکح هاک

 تاورغ (فرحیکلوا ) رد هن. رزوافرحجوا راد اوتسالاهتساکا

 هدندقعشپ رف رکب ونب هکرد هلیوب صا (هکم عف) رد هدنرکد
 هد هنسول س راد | هدندفع للس و هيلع هللا لص هللا لوسر هعارخ و

  مدآرپ ند هعازخ هلبناعا كشیرف ضعب رکب ونپ بولوا قالم هلب رار رپ
 بولوا ن اهسب هشیا ی اک دتا شب رق نک ی دلزوب ملصو رایدلبا لتق
 هنا لوسر یرف كندنک بولک ه هنیدم هلرس احر لص ددج ن ایتسوا
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 اکا سو هیلع هلا لص هها لوسرو ردشغر نف رش بوتکم كءالسلاو
 هک هنلماعنالوا هدنعیرمسک هرکص ردرلشمروب اعددب و د (هکامهها ق نم)

 اکب ی د ن دیا توبن یاوعد ه د زاصح بوردنوک رب خر دناذاب یعسا
 مدآ یکیا هلسو هیلع هللا یلص هللا لوسر ناذاب سپ یدید نس هردنوک
 هلا لوسر بوزاد بوتکمر هلرلناو یدبا هرمسخرخ یداكن رب یدردنوک

 بواک هسیک یکنا لوا یدلنا سما ود راو هب ارم کلو هيلع هللا لص

 هرلنا سو هیلع هلا یلص هلا لودر هلغلوا شارت یرللافص رابدلوا لصاو
 صا ےک کا شارت یزکلاقص هل وب ه زس بودیا هارکتسا هغهرو رظن

 ندکعد رم ررلیدرپ و باوج ويد یدتا عازم ررابدروپ ود یدسلیا
 ییلاقصاکب مب ر مب مو ہیلع هللاییص هلا لوسر یدراردیا داره ییارسک

 لواو رلیدرویب وید ردا مما نوما فرق یعرتقیب یتجتا بويا شارت
 ناذاب كسردیک رکا هکرابدید بودیا مالعا ییراک دلک نون دیک
 لاله نس كس زا لاثتمارکا رازب همان تعافش هب ارسک هدکفح كنس

 راب درو ریخأت ههنرا یتیاوج رانا سو هبلع هللا یلص هللا لوسر سپ رابا
 یلاعت هللا هک یداک زبخ هلسو هی_اع هللا لص ها لور نداعس فرظو

 سد ردڈعا لتق ینآ بودیا طیلست یه ورش یلغوا هنب رزوا كن ارہسک

 هکرلیدروب بورو رب-خ یصوصخو هرامدآ لوا یراترضح هللا لوسر
 ناسم نوراو هناذا رولوا ملا هنکلم كنارسک من اطاسو منیدمنب هدنیقب

 رای دلبا غیلبت یرب-خ وب را دراو هناذاب بوئود را بش واو گم هک وا
 ی ارسک یسااب هکندلک هناذا یوتکم ځد كهي ورش هداشا لوا و
 نوعا كمعاضرعت هلسو هيلع هلال بص هللا لوسر بور دلی ینکو دا لتق

 هبا مالسا فرش مدآ كولب رب ندسراف لهاو ناذاب مدنامه شا هیت

 مور جد یتبراترضح ( یپلکلا ةفِلخ نب هیحدو ) رلیدلوا فرشم
 هيلع هللا لب ص هللا لودر رصیق را درو لاسرا هرصیق نالوا یهاشداب

 هلا مارکا یی رلترضح هیحد بوی وق هنب رزوا یزد نب رلنوبامههمان كلسو
 یهاشداب رص یب راترمّضح ( هعتلبیان بطاخو ) ردشمردنوک

 هبیجلیا ن اراو یخ د وب راب د ر وی لاسرا هب ته نی می رج سقوسق۰
 هده هب راج یکیا هساسو هیلع هللا یلص هللا لوسر بو ږا مارکا

 ل ر هب راج لوا رد هرزوا قوا ترد هپ راج « داور ضعب ی د ردنوک
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 هرکص بوروب تماقا نوک چوا هدهکم لسو هيلع ها لص هل لوسر یدیا
 یدلوا ماغكنفو بولک هليا مدآ كولبرپ ندشد رق یرعلادبع نن بطو وح

 هدزکس هما یب لسو هيلع هللالبص هللالوسر رابدید قبخ ند هکم یربغ

 زکه سلوارمضاح هنماعط نس بودیا ماعطو مسریکو کاب وک هدزکصا زس
 نامه ر دقوب نجاتحا هکماعط كنس مز هدنرلةد رو کس ر ولوا هت

 بوقیچ لسو هسیلع هللا یلص هللا لوسر سپ رابدید قیچ ناد نمارا
 عفاروا سیرایدفارب نوجا ك-ک بولآ یهو ی یعفار وبا یسولدازا
 هدروب نه لح سو هیلع هللا یلص هللا لوسرو ی دنلیا هفرس بولآ یئآ

 ۰ دنس ها یذ یمناسکس ڭەدەمو را دروب فافز هنن رات رح هلو”

 یس هع رکت بآ (قطاب اب ژراا هلو سر هللا قدص دقلو )رابدنود هه دم
 ندنسازرغ ربیخ لسو هيلع هللاص هللا لوسر هد هرو نه هنس یدلوا لزان

 نب رفعج هکرلیدلک باحګا ندیا ترع هب هشبح تقو یرلقدروی ع وجر
 "سو هلع هللا لص هها لوسر هکر دب ورخ یدبا هل رانا جد بلاط یا

 یکیاو ملت عی رایدرویپ ( رفعج مودقب ماربیخ حع!رسا امھیاب یردا ام )
 لواو ییدرفعج مودق هسخوب ی هرمیخ ح۶ م هلوا رورس هتسفتق كيش

 ه دنهنع نائلا ندربیخ سو هيلع هللا لص هللا لوسر یرانلک ند هشبح

 هببح ما لسو هیلع هللا یلص هللالوسر هد هروب نه هنسو رایدروی كيرشت
 یرلترمض> هببح ما وب یدیا هلمر یمسا هکرایدروی جوزت ینایفس ییا تنب

 رول ن هرکص بودا ترج هی هشبح هلبا شع> نب هللا دیبع یحوز امدقم
 هيلع هللا لص هللا لوسرو یدلوا كاله !رفاک بولوا یئارصن هللا دبع

 نالواهدهشبح بوزاب بوتکم هپ یشاجن « دقدلوا یرلتداعس ع ومس سو

 هفلنوتاخ نوجما زودنک ییهببح ما هروب مو ی دتسا وربک یارک باعصا
 ن صاعلا نب دیعس نب دلاخ یلغوا یس هجوج كن هببح ما سپ رایدتسا
 بودا حاکت دعع هلسو هلع هللا لص ههالوسر هد هشنح ین هرول ن هيما

 یدرو قادص نوتلا زویترد ندنفرط سو هیلع هللا یلص هققالوسر یشاجت
 هلی د هبسبح ما هللا مارڪ باحصا ناک هبهتیدم ند هشبح هدعب
 جد قملوا لاسرا رلبعلبا نوحا توعد همالسا فارطا لولم ) یدلک

 قیرلترضح ( هناذح ن هلا دص) ردشاوا عقاو هد هتسوب

 ة ولصلا هلع هلا لوسر نوهام لوا رلب دروس لاسرا هزب و رب یرسنک
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 شد رق امدقم هد نس هدعقلا یذ هنس ج سو هلع هها لص هللا لوس ر

 هجن هل و رلددقیح نوڪا كتا اضق نی ر هرع نالوا توف هل رلعا عن

 هجر هل هکر رد راطءب یدیاراو رلذیم هداه رگ بودیک هلراودنک م دةم

 یدروتوک هود شت لسو هيلع هيا یلص هللا لوسرو یدیاراو مدآ ك یکیا
 هک لعارلیدفار لماع یب رار صح یلید طبضا نب فب وع هد هن دم

 هدرافداوا راد ربخ ندتکر ج كنب رترمضح لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 وید رد هدندشو ترسعیاعګاو د هلبایزربرب شو رقو رابدعیج ند هکم

 هادر هدنراف دلوا لخاد لس و هیلع هللا یلص هللا لوسر یدیا راروشلی وس

 هها ج ر) هکر ایدرو بوزو جارخا نیل ندعو حایطصا هلیایراف رش
 هک نوسلیا تجر هب هسیک لوا هللا نعد ( ةو هسفن نم مویلا مهارا اما
 رلیدرویب مالتسا یفډ رشنکر هدعب هتسوک ولنوف هرارفاک ییودنک «دنوکوب
 رطدتا هل وره هجر هل ید ما ارک باحکاو رلیدروہ هلوره بوعج کم

 را دروب یس « دنسارا هو هلا افصو رل بد روج لمر ه دطوش جواو

 بویلغب فص هد هودللاراد یرارذاک شب رق هک رد هل: وا باور كراضءب

 یاجکاو دج هدنرکدروکر لب دروط هراشاع طاق دیلع هها ی بص هللالوسر

 هللا لوسر سی رابدثاب وس هلی رار ر وند رد ه رزوا تدشو ترسع
 رایدروپب هل ورهو عابطصا هرزوا حورشم هجو سو هيلع هللا لص

 یرلفدلوالخاد هب هکم هدهرعوب لسو هيلع هللایبص هللا لوسر هکر د و رمو
tHكنهقا یراکدنب كلسو هيلع هللا لص ها لوسر ه> اور نب هللا دبع  

 * هلوسر یق را لکف اولخ » یدروقوا یرعش وب بوئوط ينم
 * هلیو ات لع مک التفن 4 * لوقف هللاق > قرعا * هل ن تر

 نع لیلا لهذب و × هلبقم نع ماهلا لی زب ابرض * هل: رغ ىلع مک انلتف اک
 نوسروقوا یمرعش هدنکوا كهللا لوسر اکارع ترضحسب « هللخ
 یهلف رعاهنعلخ) لسو هيلع هللایلص ها لوسر هدنکو دتا دا رس جم بد

 عنم ن دکعا عنم ینا یرع ترضح وید ( للا جن نم مهي ع رسا
 هکیدروس حوزت ر ییراطا تش هنو” سوهیلع هل لبص هللا لوسرو رایدروی

 ج وزن یاو ر دیشادنرف زذ كلصلا ما یس هحوز كسا نرمضح

 نی رار ضح هنوی* ردیس هف رش ةعاخ كلراناوب رايد ا مرح هدنراق درو
 مهرد زویترد ادص بولوا هنع هللایضر بلاط ]ا دبع ن, سابع نیلیا ج وزت
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 امرخو كالنیکا هدنا ردلوب كل هجکز وتوالوط هکر دیسسهردرپ كيابض هبرت
 هللا رع ترضج و رد روک ذم همی وب هد دصا مع ردراو هکاوفو یراجاغنا

 ه دقدلوا راد رخ ند هدامو :نزاوه یدیاراو زوغالوقر ندلاله ون

 خد هکجرب و بویلو هسسیکرب ند را رع ترضح هلبا یر ا رارف
 هک (هنع هللایطر قیدص رکب ینا هي رس ) رلندنود هر هنندم تویعساتص

 یی رادقهر بوراو هنرزوا «رازف ون هکر بد رلضب هتب ر زوا بالک و نب

 هک (یراصتالادعمنبسشب هبرمس) رایدنودهب هنیدم بولارسارادقمربو لتق

 رمشپ ب رس هلیا رکب یبا یرمسو ر دشت هنب رزوا هره ین هلبا مدآ زوتوا
 ندکنج بون هرات یراترضح رشب و ردشلوا عقاو هدنابعش ید یسکما
 هوا لص هللا لوسر یربخوب یرالادب ز ناو یدشک ود هحلراقی- یل هراب

 بلاغ هب مس ) ی دلک یخد دعس نرمشپ هرکص ب وروتک هلس و هيلع
 خال ادیت عقاو هد هفاسم دی رب نکس ندا هندم هک ( هنلادبع ن

 ردشمراو هب رزوا ایغشا ولب رب ند باعت نب دبع ب و لاوعنیب هب هعقیم
 تع رع هلبا نیدهاج رفن زوئوا زویکبا « دنناضهر یجتدب شخ كم دقم

 نوقو تائاویح رادقرب و لاق یر هسیک ضعب ندنفارشا كرلنا بورویب
 كهدقم هک ( یراصتالادعس نرشپ هب مس) رلیدلک هبهتدم بوروس

 کر درا تنم هرابحو هنع هلبا دهاحم ددع زویح وا هدنلاوش یجزکس شک

 ةئیدع بودبا عمجت افشا رادقرب هدرالحم لوا ردپ رارب رب كنافطغ رابج
 تع رخ هل دص كعا فرطرب یرانا هلا یرالوا هدندص تراغ یهرونع

 قحا هلبا یزلسع رارف بولوا راد ربخ رارشا « ورک نکل یدیا رلشعا

 رلیدروس بولوب نیرلت اناویح رفاوو راب دلبار سا نیهسیآ یکیا ندرلنا
 نسا اجرعلا ا "هب رمم) رایدلوا ناس رسا هدنراکدلک هب هندم

 عقاو هدنس هحایذ یجناسکس كمدقم رد اج وعلاونا هد عسل یضعد

 ندفرط ره یرلنا رافک بوراو هم رزوا ملسونب هلءا مدآ رفت یللا یدلوا

 دیهش یعومح كمالسا لها رابدابا هلاقم هليا دیدش لاتق بوبا هطاحا

 ه دعب یدلاق هدنسارا ادهش ول هرا ید یرلترضح اجعلا وا بواوا

 هيلع ها لص هللا لوسر هدنرفص هنس یجرکس بولک هل ا تجز رازه

 راس نالوا هد هنس یجلدی (فرح یمجوا) یدلوا لصاو هلو
 زرد چد صاصقلا ةرع اکا ک (اضقلا ةرع ) رد هدنرکذ عیاقو
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 * هردرح ییا تمس ی ذلا انا » یخد ىلع ترضح یدقیخ ندنس هعلق

 هلج یکیا ه دارا رایدلشاب هکنج بود « هردنسلا لیک فیسلاب ےھیلکا

 هنشا بورا نس هغلغوت یدروا حار کا ىلع ترمهح هدک دگ اطخ

 ؟نوا هعاقلواو ردوبتیاور ما یدشود بح و یدللیاتباصا
 هللا لوسر یدلوا چ ه دلا كنيلع ترضح هرکص ن د هرص اح هدا ز

 یدوهب ر هکر دیا تیاکح عفار وا یس وادازا كاسو ہیلع هها یلص

 وقر ىلع ترضح س ی دالرف ندنلا یناعلق بوروا ین ىلع ترضح

 یب وبقلوا هرکص بوشکو د هج وا حف ههلقانو یدلباناقلقینا بوراب وق

 بوشپاب هیوبق لوا م دبا ن, یرلیجنزکس هک مدآ یدی سب یدقارب ندنلا
 هدنرفص یهمتی كمدقهربیخ محو لدم هردنود كدلبا دهج هکمردلود
 هغ رزوا صن كن رام نالوا لصاح میخ لهاو ی دلو ع وقو

 كعا حارخا یرلنا هسردنا دارم نامز هب لسو هيلع هللآ لبص هلنالوسرو

 لسو هيلع هللاص هللا لوسر هدنرکدتا اجر نیر هوا ءاقاسم هنب رزوا

 كدف نالوا هدهاسم تالنوک یکا ند هنده كلذك رابدروي هدعاسم

 ةصاخ ل دفو كنيلس ربیخ بورویب : اق اسم خد هلبا یسلاها هی رق مان
 یدنلوا حف زسکنج كدف ار ز یدلوا كاسو هيلع هما لص هللا لوسر

 حورشم لاونم هج دیا الجا یرلنا هسنع هللا یضر رع ات یراددوهب رییخو
 هیارقلا ما ند ربیخ مسو هیلع هللا یلص هللا لوسرو رابدلوا رارق رب هرزوا

 ندهرفک بولوا دیهش هسوآ شبنواندنیلس هدهوزغوب یدلوا فرصنم
 كندوهد قیعح ولاهد هو زغ و و یدلوا در یدوهب جوا ناسفط

 راشم هل رک هدراز هبارخرب یدیا هدنجما راج.كسشهرب یدنلوب یسهنیفد
 یسهصق ےس و یدلبا جارتسا بور دلب هتلوسر یتا یلاعتقح یدا

 ر دکرک هسنلوا رکذ هدناز فرح هک ر دشملوب ع وقو هدنا ځد

 رایدرو ع هلباشپ وروب بوراواکا ندربیخ ( یرقلا یداو "وزغ)
 ه رکصند ه صاح هک تردراضءهب هرکضف دک هکر راضءب

 رللدروس ع وجر هیهنیدم هدعب ردڈعد هدا زیخدراضعب راد یدنلواےق

 هک (هنعهللایضر رع هرس ) رد هدنرکذ راهب رس ( فرح ییکیا)

 ندهکم هب رت ردراشمراو هبه رت هللامدآ زوتوا هدننابعشیبتلا شع كمدقم
 کرد ییج ردي راچاط ةارس ینارطا هکر د هردرپ عقاو دلو كلنوک یکیا
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 كوب ر ریخ و (ریخهورغ) ردهدنرکذ تاوزغ ( لوا فرح )
 در کس هدنفرط ماش كهندم رد راو یر هعر نحو یژهعلق ب ولوا رهش

 هک هدنس ديب یر هنس یب دب لس و هلع هللا یلص هللا لوسر ردهفاسم
 ندهصک نوا ا یدزاو بوعیح ند هن دم ردیآ یی زوفط شکلا كمدعم

 یدیاراو سراف زویکیاو اب ز وبرد كيب هجر هلب یدرویب ه رصاح هدانز
 هرکص عات نصح ادتبا ی دیا هلی یرلترضح هلسما یر همرکم ؛جوزو
 یح تذب هیفص یدال [ربسا رادقم رب ن دنا ب ونل وا حق ض وة نصح
 قادصه ودنک یی قتعو رل دروب حوزت ی هیفصبوللا هدنا ید بطحا نا

 هيو دنک تع هليو عب ردیس هصاخ ك رانا تیفیک وب راب دلیق
 نصح هپ وععن بعص هدعب ردش وا عقاو هدهینصقحا قلوا قادص

 حف ملالسو طو « رکص یخد یدیاقوچ كدوو ماهطهدنا یدالوا حق
 هک ردیورم ردوب نالوا حت هرکص ند هلجندنز هعلق ربیخ یدنل وا

 هکیدرواوا قوج ب ول وا البم هب هتیقشرب لسو هيلع هللاص هللا لوسر
 هدرانوک لواو یدرریو ملا نوک یکیارب بولوا ضراع هراودنک هقیقش لوا

 لوا هن هدنراقد روپ لوزت ب ولک هربیخ ځد هعفد وب یدرزامتیچءرمش

 قاس یرلت رضح رکبوا سپ یدیشاوا ضراع هنیراشا كرابم یرغا
 ید رانا بول | رعترمضح هرکصرلبدلباهلاقم هلبا دیدش لاتق بولا قیرش

 هقفاو) هکرلیدروم سو هيلع هللا لص هللا لوسرو راب دعا كنج هبن ره لاک
 رارفربغ ارارک هلوسرو هللا هبح وهلوسرو هللا بحالجرادغ برا نیطعال

 هسک لوا هکمررپ و هپ هسیگ رپ یاس حابص هتبلا ینعب ( ةونع اهذخ
 ینعی رد رارک لوا و روس یتا ید یلوسر و هللا و روس یتلوسر و هللا
 ی هعلق لواو ردیحمب هجاق یتعی رد رارف مغو ردیحم دیا هلج هللا هغلابم

 هللایضر ىلع رلبدنازوا هغاجعس راصتاو نیرجاهم سی رولآ هللا شب وروب
 هرکص رلبدب ال کدرضاح هدلحم لوا بوی رغا یرازوک ك رام كهنع

 هيلع هل یلص ها ل وسر سپ یدیشااب نب رازوک هکیدلک ىلع ترضح
 تعاس لوا رلیدروکوت هن رازوک هدق دشاق رابدرو وید شلقب اکب لسو
 یراترضح ىلع تقو لوا هکرابدرب و اکا قیر هدعب یدلوا نکاس ییجو
 ندررداهب هک بح مم نالوا یحاص كن هعاقلواو یدرربک هلح یزحرقرب
  كر هد « برحخلطب حالسلایاش # بح مع ینا رخ تلعدق » یدبا
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 یدلبا رارقا نکید ردنوک نوجا ردغ ې ودنک نايف س واو رایدنا ذخا

 یني رات رضح هيما ن و رع جد سو هيلع هللا یلص هللا لوس ر سپ

 یدیا هپ ځد لسا نب همس هلباورعو رلیدرویب لاسرا نوجا لنق ینایتسوبا
 بولوب لفاغ ایس وبا رک[ یەو (هالنقاف هرغ هنماعبصانا) هکر لیدر وی هرلناو

 تیپ هلباهصگ بوراو هی هکمو رع سب كدبا لتق کس رروشود نتصرف رب
 یدریو رخ هثرق بوروک ینانایفسییانب هبواعم یدلشاب هفاوط یمرکم

 رلیدارا بوق روق شیرف ندنا هلفلوا هی كناف رب هدنتقو تیلهاج ورع
 كلام ن لا دیبع و رعرایدجاق هلس هلبا و رع سپ رلیدتبا حج هکم لهاو

 هی هنیدم هلبا یریساو یدلیا ربسا نب رب و لتق یی رب بواکتسار هی ییا
 بودا تباکح هلسو هيلع هللا یبص هللا لوس ر یارجام و رع یدلک

 (فرح یعجوا) . یدرارلوک هلتداعس سو هلع هلهالص هلا لوس ر
 هناها سراف یسهقناط مور هنسوب ردهدنرکذ عیاقورتاس نالوا هدهتسوپ

 سراف ندتکلم هللا رک ع هجن رب ردپ رصیق مور هک لقره بود هبلغ

 هدهتسوبو یدلبا داسفاو تراغ بوراو هقارعو بودیا تک رح هنیرزوا
 ضرف هنس وب ج هکریدرایضعب یدلبا لوزن ییآراهظو یدلتوط شنک
 یدلوا نوته هلوح ندعس هد هکم هدهنسوب و یدنلوا مرح رجنو یدلوا

 رکا زلنا هد هیدح ج ار ز یدنلوا مارح هراکرشم ران واخ مالسا لهاو

 نسهر ورک هزب هسرولوا جد هدزکنید زس هسرولک هسوکرپ هرس ندزب

 تاشولا ک ءاج اذا اونمآ نذلا اهیاب ) سب یدیا رالشعا طرش وند

 بول وا هل زا یسهم رک تبا (نهناعاب معا هلانهونکاق تا رجاهم
 كمدقم هکر ید یدقاو ی دنساوا صیصخ رانوتاخ نال وا ندعالسا لها

 هسیک رفن قلا لسو هيلع ها یلص هللا لوسر هدنس ها یذ یی زکس شقا

 یا نب بطاح ن وجا كا ت وعد هنید ی هسک رفن تلا ید ردنوک
 هک هی یناسغلارعشیبا نبا ثراحیهو نب عاجش ندرایردبو هسقوقم یب هعالب
 ةفیلخنب هیحدو یدبا یهاشداب كرلب رع نال وا ینارصن هدماش روب نه

  ۱ورگن طا سو هیارسک ی یم ٤مل ا ةفاذح نب هلادبعو هرصیق یییلکلا

 یهاشداپ هشبح یب یرعضلاذیمانورعو هنا ىلع ن, دوسا یبیرماعلا
 ک3 ییاقو كلەنس یی د ) هلک یی دب) هرج ان دما

 را رد تالغتسالاهنس هنس هس ول كرش هک رد هن ز ز وا فرح چوا



۱۹۰۰ 
 قیقطا یبا نب م الس عفاروبا ب وشوق مدآ ید رف ترد هنناب كلا

 ینوک ق دنخ عفاروبا ارز ردشموس لاسرا نوګا كعا لی یدوهب مان

 لواو رابدنل رک بوراو هرببخ مارک باعا س یدیعا عج ییارحا

 ب وودو یدلیا لتف ینا یرلترمضح كتعنب هللادبع بولوب رفظ هثیبخ
 هربخیجدرلنا هک (هحاورنب هلادبع"هبرس ) . رلیدلک هبهرونم هنیدم
 هدنلاوش یا شما لمدقء نوجا كم التقییدوهب مان مازرن_ هربسا
 یدآ یمااب هد هیس ضعإو زرد هرس نع“ كلاراضعب ردرلشاوا هناور

 هدقدنل وا لة ید وهب عفاروبا هکندلوا و ېس رد شلل وا عقاو مزار

 بوراو هر هلببق یربغ ید هنافطغ سپ یدیا یشاب كرلید وهب هریساوب
 هرزوا كا عج یرانا نوجا كنج هلا سو هيلع هللایص هللا لوسر
 هحاور نب هللادبع هيلا یوم هدقدلوا یوبن نوبامه عع“ لصاو یییدلوا

 ییبخ لوا هرزوا حورمشمهجو هلبامالسا ناروالد ددع زوئوا ییراترضح

 هک رایدل وب رفظ هن وعلم لوا هدنرالوصو رلبدرویب لاسرا نوجا كا لتق
 بودیا لنق یتعومچكرانا یدیا راو قش رفن زوتوا ندنرامدآ یدنک هدناب
 ىدا تباصا ر رضرب هب هسیکر ب ندمالسا لها هللا یظفح كنيلاعت ها

 ندنيملاظ موق یزس هللا هدنرلک داک هاس و هيلع هلن لبص هللال وسر هدعل

 هنبرزوانییئیرع (یرهنلاراجنیزرک هرس ) رایدروی و دیدرانروق
 هدلحوب ردند هلی یرو ند هعاضفیرب هکرد ی یکیارانا ردشتک
 یعد شعلا كمدقم هرس وب رد ج نالوا ند هلسیج دارعن دن رع

 بولک مدآ كولبرپ ندنورو نه هکر دلوا یسو یدلوا عقاو هدنس هدعقلایذ

 للسو هياعهها لص هللا لوسر بولوا دت رم هرکص رایدلبا مالساراهظا

 رایدتبا درط یر هودو رایدقوصرانک د هنیزوک ناو رایدتا لتف یتنایوجرب
 زرک بوردنوک ولت آزارب ندندرا كرلنا لس و هیلع هللا لص ها ل وسر سب
 بوراو زرک س یدروب بصن ربما هرانا قیرات مَضح یرهلا راج نبا

 ینب رللاثرلنا یدرونک هلس و هیلع هنلایبص هللا لوسرو ذخا ی رلثبح لوا
 باذعو یدردقارب ههرطا یداو بوکحلیم هنب رازوکو بوسک یراقاباو

 هکیدلواوب لصا . (یرعضلاذما نبورع هی رس ) .  رایدلوا لاله هلا
 مدار نوجا كم لتق اردغاشاح یلسو هلع هلا یلص هلا لوس ر نافس ویا

 مارک باحصا یتاو بولبب یتا لس و هیلع هللا یلص ها لوس ر یدردنوک
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( ۱۸۹ ) 

 معا كالاعت هللا نعي ( e ةنا جوزف كل اوبا سا نا للاب رك

 شاک ههللاو هلبا ازغ هدنلو هللاو هدلاح كغی دلوا یجدیا ادتا هلبا نی رش

 یی زق كن راهاشداب ؟لرلنا هسراردا تباتا اکس رکا هلباكنج هلبا رلتلوا

 هل دنا ةمود بوراو ف وع نب نجرلا دبع سپ رایدروب ويد هليا حوزت
 یدلبا توعد همالسایراناو تم اقاو ثکم نوک چ وا هدناو یدلوالصاو

 بولوا ینارصت یدلوا ی هلا مالسا فرش یبکلا ورع نب عبصا

 یضعب بولک همالسا را هسع دا یسر كيلک وب

 كبصا هيلا یوم یراترض>ح نجرلا دع و رایدلیق لوبق یی ه رج ځد
 هلس وبا ندناو یدروتک هبهرونم هنده بودیا جوزت یرضامت یس هع رک
 ) هنعهللایضر بلاط یان لع رس ) یدلک هايد هنع هللایضر

 بولوا م دآزوب هج را هل ردشلوبعوقوهدننابعش ی درد شعلا كمدقم خد وب

 زویشب یدنا هدننس رخ هلا لدف یراناکم هکرابد روا یرکبنر دعس نب

 یتجتعرایدعا رارف هسیا دعسوت رابدتا ذخا ن رلنویق كس يکاو هود

 هک (هنراحنیدیز هب سم )  یدلواعقاو كنجرلیدلک هب هنیدم بولا
 هدنس هیحات یرعلا یداو عقاو هدل وب كل هک ید ند هنده ر ول نه

 رد هیرازف هفرف ماه روب نه ردشمراو هن رزوا دیزنب هعیر تذب هفرق ما
 ند هرارف هکیدلواوب یسردشلوب عوقو هدنناضمر یعسب شعلا كمدقم

 ںوروا هدارفلا یداو نکدولک ها تراجخ ندماش ییراترضح دزردبوس

 دیزسب رلیدلیا ذخا ن رالام كمارک باعا نال وا هلکنا و لام یدنک

 ها یلص هللا ل وسر هدک درب و ربخ ییارجام بولک هیهن.دم هنع هللایضر
 زدنوک ب ودیک هعک یدرویب لاسرا هنرزوا اقشا لوا یتا لسو هيلع

 یهفرقما بودا لتق نیرتکآرابدلا هیاتروا یوق لوا بوراو یدرونل رک

 كلام تنب هب راج یزق و یدیا یسهبسینر كموق لوا هکر لیدتوط یرید
 دن ز هرکص رلیدردلوا هلا لوا نمار ییهفرق ماو رلبدت وط ځد یی هقیذحنب

 هللال وسر یدقاق نس وق كرم ریمغب بول وا لخاد هبهتدم هثراحنب

 رهيب روس نب راقب رش ب و هدلاح یراقدلوا نابرع لسو هیلع هللا یلص

 دیزو رابدروپ لاوس یتلاوحاو رثیدپوا بویلفاج وقیدیز ترضح بولک
 ههادبع هرس ) یدایفیراتلود یاب کاخ ضورعم نغیدلوا رفظم
 لسو هيلع هللاىلص هللالوسر ردشلوب عوفو هدفیرش ناضمر (كیتعنب



- ) ۱۸۸ ( 

 یدینمود بور و تزاجاو بوری دیک ناتنخ سصیق ه یبلکلا ةغلخ ن هیحد
 ر دنطب رب ن دماذح علض ہک ییلضلا ض وع ن دنه نک رولک هدلود

 هر هیحد هدا عح هلا قلخ ك ولب رپ ن دماذج ض وع ىلغوا دل دينه و

 بودیشبا مدآ كولب رپ ند هنیبضنب یتیفیکو ب رابدسک ینلوی بواک تسار
 رابدراتروق ندرلنا نع ات ن ال وا هدئناب هلبا ی راترضح هیحدو رابدلک

 هدک درب وربخ ییارجام بت واک هلو هيلع هللا لص هللا ل وسر هیحد س

 هل هلرلنا تد ېب هیحد بودبا ل اسراهلبا مدآ زویثب ی هثراحنب دیز
 كرلنا حابص رب یدرول "رک زدنوکب ودیک هک یراترضح دب نو یدشوق

 یدشنهوتراسخو لتق نس هجتو تراغ نب رلناغاخ بودبا موعم هنب رزوا

 ن دن ابیصو ن درلتر وع بور وس ن ویق كبربدتا لتف جد ییلغواو

 هلبا مدا لولب ر ن دنموق ییاذلا هع افر نی دز نکلرادلاربسا ددعزود

 هیلع هلل یلص هللا لوس ر امدقم بو اک هنن رلترضح لسو هبلع هللا لص هللا لوسر

 ناسحا نعضت-ییاطخ هنموقو اکا بولک هدر ههکض عب هنب راترضح لسو
 یدنکو میلساو عفد هلو هيلع هللا لص هللالوسر هن یدغاک یراقدروس

 توعد همالسا یدنموق بوراو هدعب یدلوا فرشم هلبا مالسا فرش

 هلغلوا فداصم هتفولوا یعوفویجد كنس هص هیحد نانلوارکذ یدلیق

 هنلایضر هئراح نب دیز یبهنع هللا یضر ىلع سو هيلع هللا یلص هلن لوسر
 سپ را هدب | هیلخن تب یرلع رح هلا رانا هکیدلیا رها بورویب لاسرا هیهنع
 یدرب و وریک هرلنا هنع هزلا یر دب ز شرلل ایع و لها هرزوا یوبل سما

 هدحر نالوا یا یمجواشغلا كمدقم رول نم هکر (دیز هب رس )

 هنده هلا ماش هلبا فاق عط هک رایدراو هارقلا یداو هلبا مدآ رادقسم رب

 هلغاوا راب وک قوح هدنا رد هدننبب رییخ هلبا ا هکر د هرد رب هدنسارا

 لب و هرذعو هنیهجو هعاضب هدرلب وک لوا یدناوا هیبس یرفلایداو
 كنج بوراو هلع لوا سب ردروک ذم هجم وب هددصا مع رارولوا نکاس

 قیراترضح دزو یدلوا دیهش هسوک قوچ ندمالسا لها هدنراکدایا
 ا یدیشلاق قمر رپ ندنناجرابدرا چ ول هرات ند کر مد
 شعلا كمدتم یوقو (فوع نب نجرا دبع*هیرس ) . یدلوب
 نسهماعكنا سو هیلع هلال ص هللالوسر رد هدنابعش نالواییآ یجندرد

 نع لتاقو هللالییسیفو هللا حسب زغا ) بوریدیک هلبایرللا رابم یذنک

Tp ey 

 د ا وتا هر زا ی نا



) ۱۸۷ ) 

 هک ( هئراحنب دز هبیس )  رلیدلک ههرونم ةن دم بوروس نب راناویح
 هث رزوا ماس یب هدهحوج دوخ اب موج نالوا هفاسلیم ترد ند هنیدم

 عودو هدرخالا عیر رهش نالواییایعشهتلا كمدقم یراتکر ح ردشعراو

 کا هکربدلو نواخرب ند هندم هدنرالوصو هرو نم لح ردشلوب

 بودا تلالد هب هل ګر ندیلس بلاګ یرلنا نوتاخلوایدرارید هني نم يلح
 هرو نه راب دلاریسا رادعمر و را دروس بولوب نویفو تاناویحرادقر هدنا

 لوا ی راترمضح دی ز ی دا هلیب هدنحما ؛ارلنا یس هجوق كن هبله يلح
 اسو هيلع هللا لص هلا لوسرهدقدل و لوصو هب هروثم دن دم تویوطیرلشبا

 هک (هنراحنید ز *هب مس) یدلشغاب نسهجوقو سن یدنک هيهيلح
 ردشلو عوقو هلګ رب مان صیع عقاو هد هفاسم ليم ترد ند هن دم

 هر هلی بولوا هدیلوالایداج نالواییآ یجترب شعلا كمدقمیراتکر ح

 یاب راکرب شب رق لس و هیلع هللا یلص هلا لوسر ی دیا راو بکار شع
 یتابراک لوایتو روب نم بواوا رادرخ ندنراکدنود یرغوط هر هکم ندماش

 راید روا ینا راک لوا بوراو سد یدیا رلثم روب ل اسرا نوک روا
 ل وا كن هما نب ناوقص کنید اذخا هل ان ی ایشا نانلوب هدنرالاو
 نصاعلا ونارک یدنلایخد رسا رادقهر و یدیاراو یٹکر فا و هدنحماایثا

 هللا لوسر تن بذبز ی هسجوز یتا یدیا ند لر بسا لوا حد عی را
 یسایشانانلا بودا هراحا ید لسو هيلع هللا یلص هللا لوس ر هلکعا هراحا

 بت زو راد روس (ترجانم اترجا دقو) رای دروب ناسحا هب ودنک ځد

 تره هتدم بوغارب هرزوا کش یرو نم جوز امد یرلترضح
 هللا لص هللا لوسر هلکلک همالسا ص اعلاوبا هعفدوب ی دبا راشم روب

 رایدرپ و هلبا حاکن یکلوا و يدرب و یتس هم رکم هجوز هنب اکا لسو هیلع
 رول ەن هک (هثراح نیدب زب رس) ردشهلوا جاکندیدج هکرد راضع
 كمدقم ردشم راو هب وصر مان فرطعقاو هد هفاسملیم یلازوئوا ندهنندم

 هنم رزوا هبل هلون هلبا مدآ شب نوا هد هرخالا یداج نالوا ېا یکیاشقلا
 تاناوحونویفزار هلبایرلع ارارف بارعا هدنلوصو بوتیجنوجما قمراو

 قییغ ندهنیدم رای دش اتص هکنجرب و یدیاربعب یرکی هکر ابد روس بولوپ
 هدهرخالایداجروب نم هی هک (هراح ندب زد سس) ردشلوا هک ترد
 هکر دلواو یبسردهردرب هدنس هترواكاارقلاتاذ یمسح هکردشفک هیاعس>



(AAD) 

 یروب نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ردبنآ ىج زوقط ىللا كنب وبن
 نب رادقهرب بوصب یرلنا بوراو یدیاراشم روب لاسرا با مدآ زوتو

 ب وروس نی رانویقو ن راناویح رادقم رب و یدجاق یرادعمرب یدلیا لتق
 هلرلنا ینا لانان هماو رلددلوا لخاد هن هندههلاق هککر ەنب رخآ مرح

 ھنس هب راسك دج*ینآ بودیارما لسو هیلع هللا لص هللا لوسر سب یدیا
 ل استغا م دن امه ی دنلوا ق الطا هلا یرافب رشها هن هدعب رل دلغاب
 هدا ز ن دکهجو كنس هدنزوب رب دڅ اب هکی دیدو ی دلک همالسا بودا
 ندراهجو هلج اکب كهحو كنس ی دش ی دغو هحو رپ مکیدعوس

 هرزو| تک هج نب تقو یراکدتاذخا یب لرکسع كنسو یدلوا ولکوس

 ب ودیا ریشبت ین آ سو هيلع هللا یلص هللا لوسر سپ زکسررویب هن مدیا
 لاّوسوبد (توبص) اکا هسیکرب هدک دلک هبهکم رایدرویب یا هکفآ هج
 مدلوا نالسم هدنکوا سو هیلح هللا یلص هها لوسر نکل قوب هدک دن

 هخ دلوا قل رشنذا كنب رلت رضح او يلع هللا یلص هللا لوسر هللاوو

 رهش (یدسالا نص# نب هشاکعهب رس) یدید رک هجرب ندهماع هزس

 عقاوهدهفاسم كلهجك یکیا نددیف بوقیج هلبا مدآ ق رق هذلوالامب ر

 یدیارا شمیچهرزوا تدرس زال وصرب كلدساونب هکرابدراو هقوز صرع
 باحصارل,دلنا رارف هدک درب و ربخ هرانا یک ب یرسوساج لرساون نکل

 لا لوض و بوروس هودزویکیاربدلوب ی هسوک بودا لوزن هن راد الب كرلنا
 نب دج ذب رس ) راب دک تسار هکنجرب ورلیداک هلس و هيلع هللا یلص
 ترد ی رکی ند هنن دم بوقیح هلبا مدآ نوا هدلوالاعب ررهشخد وب (هلیسم

 هدنشاههک ریدراو ه رژوا هبل وشب هعضوممان هصالا ىد هدهفاسملیم

 ب وشالقوا تعاسرب ی دیا یفکز وب رانا ولا ر وب هن رزوا"كم وق لوا
لءارلقار نم هنب رزوا مارک باحا رل ارعا هرکص

 ۱ ن دو رلب دانا هج ه

 لنادهشراتکو یدشودیهرابخد دج نولو ادیهش هلج یسب رغ ند لسم

 _ ىەلس° ند بورارغوا ل لواىلوب كنالسمر و راد وص نرلباوثا هلج

 هللا لوسر و دعل ی دروتک هب هرولم ولم ب ونلکوب ی هرات هل وا
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۱ 
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 هدر عید ییلتمضح حارا نب ہدیبع وپا مسو ہیلع ا یلص

 . رارف هرلغاط رلنا یدلبا ترا یرالنا ب وراو یدروب لاسرا هس رزوا

 بويعا ضرعت اکا هلک همالسا یخدلوا رلب دل وب مدآ رب طّقف ید

ar iهیت جز  



( ۱۸۰ ) 
 هلتاقم هلکنس سیا تداهش هکشدلوا هللالوسر كنس نب رکا لیهس

 هلع هللا لص هللا ل وس ر یددزاب هيدا اب و لدآ یدنک یدعامد 3

 هللاد,ع ندم هيلع اصام اذه بک ا) هکر بور و بودا هدعاسء سو

 بحا نم هنا و نينس رمسع سائلا نع برا عضو ىلعو رع نإ لیهسو
 دتع ق لخ د نا بحا نمو هد لخد هدهع و دڅ دعع یف لخد نا

 ردحلص ییدلبا هلباورعنبلیهس دمت وب نعد (هیفلخدمهدهعو شارق ۰

 لوا هک هلباطرش لوشیخدو هن رزواقلوا فرطرب كنج ندقلخ هنسنوا
 هک هلی لوا و نک تسا لا لوخد هنندهعو دقع ك دخ هک هک
 دن رزوا همان دهع لواو هرک رسا كمرک هن رل دهع و دفع كشيرف

 مارک باعصا و یدناوا داهشا م دآ رادقم رب ندنیکمشم و نیس
 ارز ید را زا هامتشا ه دج هوا حف دم رکم هکم یل هعیح ند هدم

 ص هنوکوب سپ یدیا راش مروک ان قررپ مس و هيلع هللا لص هللا لوسر
 ر هلوا لاله هکیدلاق زا ب ولوا شو وشت بیس مظع هسا هلکعار وهط

 بوسک ناب رق هدنراقدروبب مامت یصم لوا لسو هيلع هللا یی ص هللا لوسرو
 هللالص هلهالوسر دقع هعارخ ندنسلاها هماهت هدانا وب راب دلوا شارت

 رابدلوا لخاد هند رو دتع رکب وغ ندالح لها بولوا لخاد نلسو هيلع

 (نیقلعما هللا جرب ) نوک ی تیدلوا شارت لس و هيلع هللاص هللا لوسرو

 هللا لوسر هن رایدروبب (هللالوسراب نی مصقلاو) مارک باک ا رایدروی
 حورمشم هحو رب باكا رل درو ( نیقلحا هللا جرب ) لسو هیاع هللا للص

 ع و هلع هللآ لبص هللا لور هدعب رلدتبا مالک “داأعا هعفد جوا

 هک هنس لوا ب ورو عوجر ههرونم هندمو رادد رو (نب رصختلاو) <

 رد هدنرکذ ارس ( يق یعکیا) . رایدمروپ تکرح هرب رب یربغ

 اطرق نالوا نطبرب ن دبالک نیرکب ونب هک (  هاس» نب دج هب رعس)
 یدرردیا لوز هنس هیحان هبرض هدنارکب ةعاط لوا ردن هن رزوا
 هدنا كن هبود ون نالوا ندیابض ب واوا راغاط ه ایس هجوب تارکب وب

 كن هبض ون هدنضرا هماع هکردرلیضعب رد راو یراوص مات هرکب

 رانو ردضرا رب هدنس هیحان هبرض نارکب هکر دٌولیضهب و ر دی وصرب
 ر دلوب كلل هک ی دب یسارا هدم هلبا هب رطو یدئلوا لفن نددصارم

 مدقم هکر دشلوا عقاو هدنرو رم هک نوا ندنعرح یس هنس یجنلا كتر یه
(fé ) 



E 
 رع لسو هیلع هنلایلص هللالوسر هدعب مدم روک هدن-ا یوق یهاشداب رب
 تراز یی دھرم تس رودنک بودا توعد یهنع هل یر تاتطتانا

 لاسر اهشورف نوجا مالعا نب رلکدلک نوعا كنج بولک نوجا مظعتو .

 هرز وا توادعو تل اباد هرلنا رع ترضح نکل رلیدلبا دار كا

 یوا تغارف ن دلاسرا یا ءا هنن رللوا 2 ات هشبدنا ندنر رش هلفلوا
 رایدردنوک هش رق فارشا راسو هنایفس وبا یهذع هللایضر نافع, نامع

 كس رتسا كعا فاوط د رکااکا شدرق هدنغدروب تلاسر يلبس بوراو

 فاوط هک دنا فاوط لسو هبلع ها یلص هللا لوسر اترا راب دبد هلبافاوط
 هنلایبص هللا لوسرو رابدلیا سبح یناُمع ترضح سپ رایدروپ وید معا
 حرنال) هکرلیدروبب یدلک خود یدناوا ل: نامع ترضح هلو هلع

 هللا لص هلا لوسرو زرلوا هکک دعا هلن ها شب رقیعب (موقلانجانن تح
 ت وعد هناوضر تعیب يارڪ باحا بوروط هدنلاجاغارپ سو هيلع

 هعیابم هنب رزوا توم هلرانا لسو هيلع هللا لص هللا لوسر هکر ارد رایدرویب

 هنب رزوا كما رارف قبا هلبا هللا لوسرزب یرلتمضح رباج نکل یدلیا

 یس هلچج بوی فلخت دیکر ندمارکب اعصاویدرژو وید كدلبا تعیب
 یدعا تعب بولل رک هن درا كنس هقان سق ن دج طوف رابدلبا تعب

 ناّهع ترضحبوتوط هالا روا نلارب سو هیلع هللا لص هللا لوسرو

 ملص یورع نب لیهس شي رق هرکص راد روب هعرابم هدنبابغ ید نوجا
 یدروب لوبق ن رااجر سو هبلع هللا لص هللا لوسرو رلب دردنوک نوجا
 رلکد مالسا لهازپ و هللا لور رازس هکیدید یراترضح رع تقول وا

 سپ رع تمضح هدنراقد رو وید یلب لس و هیلع هللا یلص هللالوسر

 و هیلع هللا لص ههال وس ر یدید زرب ریو هند یزید زر ن وګتاب
 یلوف كهللان ىنعب (یتعیضب ناو همعا فلاخا نلو هل وسر و هللا دیعانا)

 رایدروپ ناق عباض ینب جد لوا متا تفلاخم هنب معا كلا الصاو ملوسرو |
 میحرلا نجراا هللا مسب بتکا) بودیا توعد یب ىلع ترضح هدعب (

 یراتر طح سو دیلع هللا لبصههال وسرزاب ےح رانج را هاب عل رب دروس

 یدیدزاب وید (مهللاكعساب ) نکل ملبیزوسوبنلیهس هدنرقد روس لب وہ
 وید زاب ےھللا كما بودیا هدعاسم ید سو هیلع ها یلص هللالوسر
 هدنراقدروب زاوید (هللا لوسردم طاصاماذه) نعربشیهرکصرایدروب



( 1A ) 

 هللا للص هللا لوسر هل را دسرا بولک جد لسو هيلع هللال دهها لوزو
 نکه سرردلوکه لبا مدآ زوب ب ۳1 رد زس وص س هکندید هملسو هلع

 دیلع هقالص هفالوسر مردیا ذخا نیرلنویم كموق بولا ی سرس یک هدنرالا
 هلا ناسحاو قفر هرلنا یمانعم كنید ےساھرایدر وب )عساف تکتم) )سو

 دو ره دهآ شب هک بو دیکی دنود لسو هيلع هلا لص هللا لوسروردکع د

 رلیدلرغوب بودا ناسحار و زج رپ همد آ زوب ره ندناحصا و ر دشا

 لحج لوا هکر د ويقرب هليا یدیدشتو فیفخت كاا ( هییدح هوزغ )
 بيرق هبهکم هکر درایضءب بویددردعارب رایضءب ردشلوا هیعست هلرعسا كنا
 ردهدهفاسم لیمزوقط ند هکم ه رق لواو ردهدمرح یرکا رد هی رقرب

 كم دقح رک داس هدا ید ةسداس هتس سو هيلع هللا لص ههالوسر

 هس هلی هک راب دقیج ند هنیدم هلل دصق هرع ردا یی ز وقط شا

 لکد كنج یر دارم یدیا راو هسوکز ورد كب ندراصناو ن رجاهم
 ط.هم ہد هکم لغساورابدل وا مر هدهرع بو روس هل ده ییا

 رلناو رابدروب سا نوا لوزن هدنا بوراو كد هرارلا هين نالوا هل دح

 ندنس هلاک سو هيلع هللا یلص هللا لوسر هدنراکدید یمن هنا هرب نسوص
 ندناو یدجناسهیلق فوجیناهسوک لوایدرب و همدآرب بوراقبحقوا رب

 یدیس كفناط لها شی رقو رلیدنلوص ندنا قلخ هلج بوبانیقوص
 هکیدد بواکر لب در دنوک هلسو هیلع هللا یلص هللا لو سر ین قلا دوعسم ن ءورع
 لخاد ة وئع هنی رز وا کرانا هیهکم نس یدبا بویک یراب رد رم شو رق
 هيلع هللالص هللالوسر « و رع هرکص ر د رلذعا هدهاعم نوا ثغاعملوا

 هدنسهسکا كهللالوسر هبعشنب هرغمو یدلشاب هکعا لوانت نس هيل كلسو

 كلا كج ندنهجو كنرلت مضح هللا ل وسر بوقاق لا كناو یدرروط

 بچ هن نعي (كظاغاو كظفاام) اکا هورع یدر د لواندععوجراکس

 هورعو رابدروب مست لسو هيلع هللا لص هلل لوسرو یدد نس ظیلغ ظف

 هکیدروک نس هلماسعم نالوا هليا هلل لوسر كمارک باعصا یدنک بوقلاق
 تعراس مارک باعا را هسرکوت دوخاو هسشود لیقر ندندوجو كرام
 راد تا هنب وضو كلذك هعثدلا تسداو یدر ردا ذخا ینا بودیا

 هنیرلتکلع لرص,قو یرسک نب هکیدید هشپ رفبولک سب یدراردبا

 یک مکیدروک هدنجا یباعصا ید مدروک نت اکراو نیبآ كرلنا بوراو



) ۱۸۲ ( 

 كتريه ( هلک یملا) یدنلوا شرف هنسوب جج هک رد رلیضما
 هيمن سا س ال اذنس هن هتس وب هک رد هدرا د علاقو نالوا هدنسهنس یچتلا

 ردهدن کذ تاو رغ 4 فرحیکلوا 3 ردهن رزوافرح چوا ردشعلوا

 عوفو هدنلوالاعیر یسهنسیمتلا كره ( نابل قب هوزغ)
 هد یل والایداج درا ردیآ سر شعلا گكمدوم کردو

 هجر هلپ یدقیج هلبامدآزویکبا لسو هيلع هللالبص هلا لوسر یداوا عقاو

 یب راترمضح م وتکم ما نب هللا دبع هد هن دمو ی ديا راو تآ یمرکی

 .تعرس هرکص بو رتسوک ردیک هنفرطماش نیراودنکو  یدفارب هغلخ

 ردیداو ر, هدیپ نافسع هلبا څا هکر ايدل وب لوصو هنارعنطب بوراو هلی
 بودیسشیانررلکدک هلع لوا ناي ونب سب ردلیم شب ینیب هلیا نافسعو
 هسیک رپ ندرلنا بس و هیلع هلا یلص هلنا لوسر رایدلیا رارذ هنبرلشاب غاط
 ٹعبراه رس هفرط رهو ماراو ٹکم هدنآ نوک ىکا دوخا نوکر رپ بویلو

 هليا وانآ نوا یني راترضح رکب وبارلیدلک هنافسع ب وقیچ هدعب بورویب
 هبهسهک و را.دنود هنب بوراو هعارکر الا هدشیا شب رق هکر لیدر وږپ لاسرا
 هر هنیدم ید لسو هلع هيا لص یرلترضح- هللا لوس ر و رایدلک تسار

 نودباع نوبات نو ۲) نکرا رولکو یدلوا عقاو كنج بوروی ع وجر

 دم تردنوا یرللوا بئاغ ند هندعو یدرارروب وید (نودماحانی را
 ند هندم رربد جد درق یذ "دو رغاکا (هباكاةوزغ) ردشلوا

 ېس ردشلو عوقو هدلوالاعیر د هورغو ردوصرپ هدهفاسم دب ر رب

 نابوج بوروس ن, هود كللسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هنیبع هکیدلواوب
 بولکییدابرف سب ردیراترضح رذ ییانا نابوج لوا هکر ارد یدلبا لتق
 یب رات رطح مونکممانیا هد هن دمو یدقیج لسو هیلع هللالص هللا لوسر

 هلا یڅ ڪک زویحوا جد نرلترضح هدابع نب دعسو یدتبا قالسا
 هننراترضح دادقهو دفع ءاولر و یدقاربنوحما تسارحو ظةح یب ەن دم

 كنشدرانا سب ید ر وی وید م هدکدرا هدنن تیک هک ول و نس بور و

 مدآرب ید ندمالسا لها یدلبا لدق نیرادقمرب بوشیریاهنب راتلاق ورک

 هعقدتا قواویدلشاب هفمآ قوا هرلنا بوشب را ید هلس هرکص یدلوادیهش

 ثوط یوا لوایتعب ی د روپ (عضراموب مویلاو عوکالانا ااو اهذخ)

 یدتک هدرا كراناعوکالانی هلسو ردنوک ك الهنوکوب و عوکانبازب و



) ۱۸۱ ( 

 (کدیسیا اوموق) لسو هيلع هللا لصهلا لوسر سب یدراردیا اجر وید

 ها لوسر هکید رارړد نورجاهمراید ر و وید دبا مایق هزکک وپ عي
 هل ج راصناو یدروب داره یراصتا هلا باطخ وب سو هلع هللا لص

 هللا لوسر هکر ایدید هدعسو ريدم با مایق بود رد هن رزوا مو هزولسه

 هکید روی دعس سپ یدلیق ےکح هدنفح كيلاوم ینس سو هبلع هلا یلص
 یاوسنو یرارذو تعست یلاوماو لتق یلاجر كرلنا هک مردبا ےکح نب یدمما
 ہللا ہک ےھیف تمک> دقل ) اکا اس و هیلع ہللایلص هللا لوسر و هنلوا یپم
 تاقید كلیلاعا ىح هدنعح رنا نس نعد رایدر و ( ةعقرا عیس قوفنم

 هللا لص هلا لوسرهدعب لدلبا رکح هللا یمکح نالوا ندننس وا راکوک
 سا هرکص یدشا سبح یی هظب رقون بو ر وپ عوجر هیهنیدم )سو هيلع
 یرانوب هدرلفدنخ لوا بوردنوک یرلناو ید ردزاق راق دنسخ بورویب
 زري سا ناتلا ند هظب رق ون هرکصرلدیا لحر یرادقم زوید یدلروا

 لسو هيلع هللا لص هللا لوس ر و یدنلوا حارخا سج بوئلوا میسقت
 هج دا تافوات هک رلید ر وہ افطصا یورع تذ هلاڪ ر نوا رودنک
 رڪفنم یرج كني رلث رطح ذاعم ی دعس ہ رکص ردشلوا هدنکلم لربمغب

 هدنسارغ قدنخو راید ر و لاقتا هناجر راوج ب ولیشد یسهراب عی
 تقو ییدنلراب هدقدنخو ردیسیرب كرات دعس هک یدلوا دیهش هسک قلا
 نوعا یسهلوا هک دعا ارغ ه هظورق بات نوح ا یرلک دا ردغ هدهع

 تیاور یدروی لوبق نساعد یلاعت قحسبپ یدیشعا اعد ندیلاعت قح
 زارها نجر شرع ند وم ب ولیق ن زان كلا تلد كم شع هک رووا
 هدنسهدععااید یس هنس یش! كتر هو رغ وب هنع هلل|یصروهللا هجر یدلبا

 ر یغکیا )  ردسآ یی دب یللا كمدقم هک ر دشلوا هعقاو

 یا هک (یرعضلا هيما ن ورع هرس ) رد هدنزکذ راهی رس
 لاسرا نوجا كجا لق ینایفسوبا هیهکم لسو هيلع هللا یلص هلا لوسر

 هب رس یربغ هد هتسوب یدلک یدنود بویم هلوب رفظ نکل یدیارلشم روپ
 نالوا هدنس هنس یش نره (فرح یمچوا) ردشموا عقاو
 بلب ز سو هيلع هللا یلص هللا لوسر هد هنسوب رد هدنرکد عیاقوراس
 یسهصق و ردیلطلادبع تن هيما یساتا هک رابد ر وی چ وزت یخ تب
 یدل وا هلزات تا تا هد هرول نه هو ردروک دم هدنس هروس بازحا



(Ay) 
 یدب هنب رخا هدعقلا یذ ن دقدنخ و رغ لسو هیلع هللا یلص هللا لوسرو
 یدیشمروتوا نوک شب نوا هدقدنخ هک یدنود ینوک هبنشراهج هلاق هک

 مسو هيلع هللا لص هه لوسرو رد راشعد نوک ترد یرکی راضءهب

 هد هو زغوب ورابدروپ ود راز هزکی رزوا لس شب رق هرکصندزکلیپ و
 هوزغ) ردکرک هسلوا رکد هدنفرح یدنک تازو تانا ندبا روهظ

 هينده ندقدنخ "هو زغ لسو هيلع هلا یلص هلا لوسر ۰ ( هظیرق نی
 مالسسلا هیلع لیربح یک یرلق د راقیج ن راحالس مالسا لها بونود

 هوا یلص هللا لوسر یدایا را نوجا كنکه یهظب رقونب بولک هدنتقو هلبوا
 ون قب زام یدنکیا نالوا عیطءو عماس بود صا هلالدرب لسو هلع

 هليا قاجس یب ىلع ترضحو یدردتیا ادن ود نوسلیف هد هطظیرف
 هيا لص هقلا لوسر هدعبرایدرویب هجوت هنفرط هظپ رقونب بوت هنب رلکوا
 ندنزدرا رابدرویب لوزن بولک هن رزواویقرب ندنراویق كرانا سو هيلع
 بواک « دنتقو وتاب یکی ات موق رب و رایداک بوسشالوا هنب رپ رب قلح
 نوسلبق هد هظب رق ینبالا نوسطخ یی یدنکیا ارب ز رلیدلت* ب زامن ی دنکیا
 راکنا یتا سو هیلع ههالص یرلترضح هللا لو-سرو ی دیشاروی وید
 ون وولیدمرویپ باستع ويد زکیدطق ییدنکیا نوع هرلنا عب رایدمرویب
 هنیلق كرلنا است قح رایدرویپ هرمصاسح هک شب یرکی یب ھسظی رق

 لخاد هننکح تح كلسو هيلع هللا یلص هّلالوسر رابدلک بوغارپ فوخرب .
 اونو یالاطا رانا سو هلغاوا سان سوا هو رقوت وب و رایدلوا
 كحرزخ ےک هتنرادعا اجر ندلسو ہیلع هللالص هللا لوسر نس هئلوا
 صالخ هلیساحر كاولس یا ن هاد ع عایق ون نالوا یسافلخ

 نب دعس هدنفح كرلنا سو هيلع هللا لص هللا لوسر سب یک ینیدلوا
 یدیس كسوا دعس هکر لیدروب وند نکسم لوا یضار هنسک | یکح اعم

 ردیا کح هنقالطا كن هطب رق و دعس یخد رانا یدبا یسواوا یتعب

 لوا لدعس لسو هيلع هللاییص هللالوسرو را.دلوا یضار هلیسهظ>الم
 یس لب بکا تقو لوا لدع-سرل دزوی صا هنسک وا راضحا هلع

 بودلکوپ هراجرب یدعس بوراو سوا یدیشعلهراب هدقدنخ هک یدیاراو
 لاسو هيلع ها لص هلا لوسرویدیادسوآ میسجرایدروتکب وبایط داس وږو
 هللا ناسحا هکنااومو رانا ان هدعسورلب دلنوب یرقوط هنن راتذاعس روّضح
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 هکر دو تاوصیأر یدعا هکیدب د ےعن نسلک د یهتءالصا هدرا مزب نس

 یکی راق ذلقص هدکنح هک مس ها هلناقم هلادج هه د! ارل زهر ندشو رفات

 رانا را هارب هدر هنروا یزس بور و ین روب بولا یرغوط هشرلتالو

 ضقنراید وهب هکیدید بولک هش رق ه دعنرایدروک لوقعم یزوسوب
 کاضر كنس هکرلبد ردنوکربخ هدم بولوا ن ايس هنن رلک دابا دهع

 كرنا مل ءرب و اكس ب ولا مدآزوب ن دنافطغو شي رق نوجا لیصحت

 لوععم ك رلنارس هیهر و هسرازتسا مدآ ندزس رکا سد روا نرانو

 رفاحو فخ ردلکد ر قج هروط یساروب هکر ایدید شی رق هرکص رل دید
 نکس رروط هل یدعا زکیدلبا ه راوا ند نغالو یز زس ی دلوا لاله

 هکلب راک د نیما ندزسزپ هکیدد هرلنآ هظف رق هزکهسا كلج بوس رول

 ی دعا نکسروفارب اهنت ی زب بودیک هنکتالو یک رکفیدلقص هدکنج
 سپ هلیق داّتعا هرس کات كرب و رلتهر زک هسزتسا كمردعا كنج هز رکا

 ځد هظب رو و رلبدمر و نهر ب ود شعا تحرک ی زوس كيعت شرف

 دحشکرب و یدشود قالتخا هنن رلارام اغ بوبد شکا كحرک ی زوس كوع

 توا هلجاب هعناط لواو یدسا 1 یتاق بولوا قوغص عطظعرب
 هکیس هتک بازا هکر دب ورم ن دنرلترمضح هفیذح رایدلبا تلق عفد
 بولوا هد فرط تلا هظب رقو هد نةرط تسوا رالوا هلرب هلکناو نایفس وبا
 دصک وکآرق هک لوا و دنا هرزوا ف وخ ندرلنا نوا رلایعو لها
 هلالص هللالوسر ید الکد شعسا راکزوریاق ندراکزور لوا بویلوا
 مدیا شکوح هن رزوا مرار د نٍ ی دارظوا لک تتلو لضو هيلع

 روتک اکب یربخ كموقراو اکب ی دیا شلاق مدا زویجوا طقف ه دنا كناو

 بودیک وقروقو كموشوا ن دنب سبرایدلیا اعد اکبورلیدروی رعاوید
 شد رف یا نایفس وا هک مدتشیا و مدلوا لخاد منم کتک نوک ضشج

 عارکو فخ هت هت شا رکسلکد هدرب قحهروط قج هزوتوا زنس یمهفناط

 ناد راکزور وب و ل دليا ف التخا هلا هی رقون رب و ی دلوا ل اله
 یدربد مدجوک نب هتشا ارب ز كجوک نامه یدعا رکسرروک ی زکیدکچ

 یو و یدتک بونب نامهو یدزوج نس هود بوبارص ندنرب نامو
Aزاو هکرابدید اکب مدروک رولتآ هدساو نا کرولک بوئود ۳  

 یدلوا یناک کا یلاعت هللا  دنصوضخ كموق هکر وربخ هالا لوسر
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 ه دعاس ےتس هلبا مدآ كب جوا لس و هیلع ىل امت هللا یلص هللا لوسرو
 هللا لوسر ب ول وا مامت هدنوک یتلا یسلزاق كقدنخ و رلید روپ رارق

 لب هل رانا یقدنخ هلبا یرللا كرام یدنک لسو هلع یلاعت هقاص
 بودیا ل وزن هنئاج دحا یضب و هل وسلا عمح یضءب كبارحاو ی دزاق
 قوا ندنیفرطو یدیا راو قدنخ « درب هرا رلیدتبا وصاح یجالسا لها

 هک لیا هظیرقوتب امدقم لسو هیلع هللا یی ص هلن لوسرو رلیدلشاب هخمآ شاطو
 ه رزوا دهع لوا رلناو یدیا را ثا ده اعم ردد سا نب بعک ی راکوی

 نرادهعهلکعا لالضا یرلنآی> یس ر كریضنونب هدانئاوب بولوارارقرب
 قافنو برطضم مالسا لها بوب ویب شبا رایدتنا تیب هبارحا بوزوب
 - هللا لص هللا لوسر بوروط داب ز ندنوک یعرکب نوکسشمو یدلوا رهاظ

 هنب رارپ رب بویلواكنج ولرو د یرمغ هدنرانیب و ىدا « دنر هلباقم سو هيلع
 دودبسع نب ورع ندندالوا بلاغ ن, یوا ه رکص ید راراتا شاطو قوا
 وشراق کا هنع هلا یر لع ترضح یدسلبا داره « زرابم بوقیح

 میا ظح ن دمردلوا س هللاو یلغوا مش ادنرقیا اکاورع هدقدراو

 ورع رایدرویب مروس ىکا لق نس نب لاو نکل ىلع ترضح یدید
 ترضحو یدلرکس ناو یدنا ندنت ۲ بودیا تکر یس هیلهاج تیج

 هرکص رایدلوارنروک هدنجمازوت رلیدشدیا هلج هنب رب ر, بولک هغ رزوا لع
 لتف ینا يلع ت ضح هک ر ایدلب بودیڈیلا یس ادص رکن م السا لها

 ورع ىلع ترضح هقیفلآ ف هکرلبدروک بولیچا زوت بقع رد یدسلیا
 یدریدسا یني راک زور ابص یلاعت قح هرکص روبل زاغوب شبتچ هنسکوک
 مکیلع ہوا هم اورکذا اونما نیذلا اهبا اہ ) ررویب ہ دب رک نارق میک ھتت
 رانوک قوفصوهیالا (اهورت م ادونجو اح ر مهیلع اسراف دونج مکتاجنا
 تولوا هغاشا یشاب یراکلوج كرافک ن دنندش كراکزور لوا سب یدبا

 لها هک ندیس لوا یدشود فالتخا هن راشب و یدلوا ل زنم یزرداح
 ناسم نولک یجشالا دوعن, عن هدقدلوا برطضم یلاوحاكمالسا

 ها لوسر ,لیداتب یتمالسا كنا یتوقو یدیا هسیکر ب ن دب رع :اهد یدلوا
 كنج نعي رثیدروس ( انل لتحاف هعدخ برمل انا ) اکا لسو هيلع هللالص

 یدلک هب هو رق بوقیچ میعن سپ رب و یدیا هلیحرب هزب یدعا ردهلیح
 زرولیپیلبهکرایدیدرانا نمسمرولپ یبکادوسس هبت رهه یزس نب هکیدیدو
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 بودیاراذتعا ندنزوس ناسحو « اوحرباف عرکلا شرعلا ی ذ هطعمو

 مه دحج یعاسلا مارک * بلاغ نب یول نم ىج لیقع »  هکیدید
 ناصح *لطا وءوسلک نم اهرهطو# اهعح هللابط دق هبذهم* لئاز رق

 تلف دق تنک ناف *لفاوغلا مول نم یئرغ میصنو * ذبب رب نرتام نازر

 تیحام یدوو فیکو * ىم انا یلایطوس تعفر الف # معز دق ىذلا

 * طبالب سل لبق دق یذلاناو #*لفاحلا نیز هللالوسر ل ال* یترصنو
 كسرود هب هندم رکا ینا نا هد هو رغو « لحام یی "ییهالوق هنکلو

 هللا لوسر بودیشا را نیدیز کو دد راراقیح لیلذ رانلوازب زع ندنا

 مدآ هنناحاو یبا نا سب یدلب وس هلسو هيلع هللا یلص یراترضح

 یراترضح یاعت هللاو رایدلبانیع ود لدلیوس هدک تالاس بودیا لا سرا:

 دی زا لسو هيلع هللا یلص هللالوسر بورویب لازانيا (نوتفانلالءاجاذا)

 بودیک هب هوزغو رایدروی وید ی دلیا قیدصت نس یلاعت هللا قیقح
 د بازحا اکا ( قدنخ م وزغ) ردشلوا نوک زکس یرکب یرالک
 رد هدنلاوش هنس ىج درد هکر دراضەب ردشلوا فالتخا هدنح رات رار د

 رديآ یبتلا يللا كمدقم هکر دغلوا هدنلاوش هنس نشل نالواروهشم نكل

 یعاقنیق یتبو یضتلا ینب سو هیلع هللالص هلا لوسر هکیدلوا وب یس
 بوراو هیهکع مدآ رادقم رب ن دنفارشا كرلنا هلکعا یێن ند هب دم

 هخ رزوا سو هیلع هللایبص هللا لوسر یراناو راب دلیا تقلا هللا شی رق

 لسو هیلع هللا لص ها لو-سر بودیا لوبقرلنا هدنراکدنبا كي رح هغمراو
 لاو لوا بولک ید هيلسونب و هنافطغ هرکص رابدلبا قافتا هبهلتاقم هلا
 دتقع ءاولرب هدهودنلاراد بوروک عارب شی رقورلدلنا رارقو لوق هرزوا

 زویشب كيب و تآزویچوا هجر هلی و رایدلوا عج م دآ كيب تردو رلیدلبا
 هرلنا ید ماس ونب هدنارهظلا مع یدیا نایفسوبا یرلشاب یدیا راو هود
 هکیدلوا حلم ید هرارفو دسا ون هراناو رایدپا یشکكيي هکیدلوا قلم

 زوب ر د ر د یرب ره هکیدلوا قم ید هص ون و عجشاو یدبا یٹکك ی
 ردیازحا رلثوب هکیدیا مدآ كي نوا لئابق نلک هقدنخ هلساب یدیا مدآ
 لصاو یربخ یرلحورخ ند هکم كرانا هساسو هيلع هللا لص هللالو-سر

 قدثخ هب هدم فارطایراترضح نامو یدتاعج ییاعصا هدسقدلوا
 ردیس هورغ قدنبح ییدروک ادتا كلاس یدلیا یر نسوا رفح

(rr) 
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 هب رب وج و یدبا نویف ك شب و هود كيب یکیا تیثعو تیب لها زویکیا
 ثباصا هنبهس كسق نب تب ارد زق یراسببر كرانا هک ث راسلا تب
 ینساهب كلا سو هيلع هللا لص هللالوس ر نس یدک تاک یا توالا
 تس لها هل هلکنا یدلوا دازا ندې س وب و یدروب حوزن بودا ادا

 هللا لوسر هکر بد یزوج نبا یدلوا دازا هب راج زوب ن دعاطصلا یتب

 كهللا لوسر سا هدنرافدروی حوزت یی هیر وج لسو هيلع یلاعت هلا لص
 رلیدتآ دازا یر ربسا نالوا هدنرللا وید رووا قاقرسا هجا یراهصا

 دشیام هکر دوب ییصا یدلوا عقاو هد هورغوب یس هصق هثیاع كفا و
 ندنحدوه ىدا هل هلباسو هيلع هللا لصهللا لوسر هدهوزغوب یرلترضح

 نی ناوفص ه دنرب قاوق هکیدروک هد تصداک ی دک هتحاح بود

 دنس هل> ار ناوفص یناسب شمالاق هسوک یربغ ندیناوک ذلایلسلا لطلا

 كنا هک ضعب سپ ی دشنب ب ولک هرکصف دقدنوق رکسعات بوریدنب
 هننابیم اا یسانا هب اع مک دنا هر ھنن ده ر دل شاب هلاقو لیق هدنفح

 رادربخ الصا ندرازوس لوا هشیاع ترضحو یدلر و نذا نوعا ك جوک
 ما هل هل مدقیچ نوجا شبارب در هکر دب ورم ندراودنکی دبالکد

aراددیاراو رکبییا *هلاخیساناو فانم دبعنب باطلا نب ےھر ییا تب  

 نوڪ اهللا هک دد نب یدید ع سعت بوشالوط هثب راح یغاا هاکات

 مديد نسربد هلب وب نون دمدآ رب شمروک ینس ازغر دب ن دن رجاهم
 یرازوسیکیدلب وس كملخ هدمکن دیدقو یدد یم دلو ا لصاو ربخ لوااکس

 رداق هكا اضق ینجاحلوا هلاوهک ر روب یرلترضح هشیاع یدرب و ربخاکب

 هن رزوا كلو رداع دص یعلتاکیهدنیفهک مدلیانطیتح مد رل غا انا د تویلوا

 هشیاعابولوالخادلسو هبلع هللا لص هللا لوسر هع رزواهدنرو معیآجاقرب

 نکلا هب وت هک مدد ن, رلیدرویب (ةبوتلالبقی هل ناف وتشاّوس تفراقنا)

 هللالوسرسب مربد (ناتسلا هللاولجربصف) یک یکودیدیردپ كفسوب
 هلا لوسرو یداوالزا تیآ یتلانوا ندرون روس هار تح یداوالئاز
 یسهرشم كشز یرا همرکم هجوزو هدابع نب هناا ن عطس سو هيلع لا یلص

 ن هللادع هروک هتاورضعبیدروا دح هبیبانب هللادبعو هشج تب هنج

 یذلاناسحقاد دع» هکر دهد رعاش هدصوصخو ویدلروادح هر یا

 * مهینحوز بیغلار هظباوطاعت * یطسعو اریجهاولاقذاذنجو * هلهاناک
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 یسارا كتشمد هلکنا هکردهندم رب ود (لدنطاذمود هو رغ )

 ردلود كل هك قلا نوا شد نوا هپ هرونم هندو لو كال دهک شب

 دحبوب هدفن الا ضور ردنلوا هیبس نو |ینیدلوا لزاناکالیععسا نب مود
 هکر دشلوا عقاو هدناوالا عی ر یس هنسیبتشب لنره هوزغوب و رد روک ذم
 لولب رب هد هروب نم هنیدم هکیدلوا وب یبس ردیآ یجتزوعطقرق كمهدقم
 هللا یلص ها لوسر ويد رار دیا ظ هرانک ن دف رط لوا هکر دراو ایقشا
 لواعی ر هللا هندکرفل ك ندمارک باعصا هدقدنلوا رابخا هلو هيلع

 زدنوکو رارروپ هک ب وقبچ ن د هنیدم هل اق هګکش ب هني رخآ كننآ
 هرانا یدیارلشمروس السا ی هطفرغ نب عابس هده دمویدبا رارولار یک

 راناب وچو تاناویح لوا راب د لوب یشیریغندنویفو منزار, هدنراک دلک بب رق
 ربخوب رایدروتک هلا یب رادنهرب و یدجاقیرادقمرب بودی موج هنب رزوا
 سو هيلع هلا یلص هنا لوسررابدلغاط هدقدلوا لصاو هنسلاها همود

 رلیدنود بویلوب یشرب یسب رب نکلرایدرویپ لوزت هنس هجاس كرانا بوراو
 هدورغ) رایدلوا لخاد هپ هرونم هندم نوکی مرکب كرخالا ع رو
 عرف هاکنا ردپ وص رب كن هعارخ عیسب رم هکیدلوب عوقو ( عیسدرح

 بولوا یل ارد جد قلطصاا ون "هورغ اکاو ردلوب تالنوک یکیایسارا
 كترعش هورغو و ردنطبرب ند هعارخ هک ردورع نب دعس نب هعذح یدآ

 عوقو نوکۍ ست ریارازاب هدن ر ورم هصک یکیا ندننابعش یسهتس یعشب "
 شرت و كرلنا هکیدل وا و یبس ردیآ درد للا كمدء هکردشل و

 توعد ندرابرع نالوا دلا لاو یوف یدک وار ات تب

 هللا یرلیرمضح )سو هیلع هلناییص هللالوسر هلباابقشا یکیدرونک بودیا
 ی هثراح ند ز هدقدلوا ی وب عع“ لصاو یرلقدنا رضاح هکلک هب رح

 قفانم قوح در هل و رابدهیح هل | یلع بو روت یالیعسا هدهندم

 هکر دباردب یرلت او یدیغوب یغودقیچ قفانم ردقوب هبهوزغرب جه یدقیچ
 تسار هدع,سل ر هرلنا یراترضح هللا لوسر سن دا تا ساز زولوا

 یدالوامرهنمقاطصلا ون بور و ترصنیلاعت هللا یدلیا كنج بواک

 هلع هللا یلص هللا لوسر هکر د ورم رابدلا راتینعو را رسا مالسا لها و
 بوللوا لتقف یشک یک ندنعشد یدورو هلفغلا لع هنن رزوا كرلتا لسو

 یراساو یدشود دیهش هسیکرب طقف ندمالسا لهاو یدلوا ریسا یسقاب



) ۱۷۶ ( 

 هفعراو دن رزوا كرانا هرکص ی دا هپ وتکم هعک دما لعق یتا هدقدلوب
 رایدر و دادما یدتسا دادما ندر هلسق ناوکذو لعرو هیصعو ےلس
 رد هداج ریز كنار وبا رلنا بویمرب و هدکدتسا دادما ند ماع ون نکل

 دیهش نس هلجج و رلیدابا هطاحا یالسا لها ب ولک سب یدبا راشعد
 رادار ويد یدلوا د ینا یدلوا صالخ د ز نب بوك طوق رلبدلنا

 یرعطلاةیما نب ورع و یدلوا یدیهش ینوک قدنخ بولوب تقافا هرکص
 ىنا لیفطلا نب ماع هدک دلبا راسخا یتفیدلوا ندرضم هرلنا ب ولوا رمسا

 هللا لوسر بولکو یدلبا دازا نوحا هبقر نالوا هدنرزوا یسانا ب ولا

 وب نب ردیشیا كلارب وبا وب هدک درب وربخ ییفیک هلو هيلع هوا لص
 لصاو هار وبا ربخ وب و رلیدروب ود م ديشعا قراقروقو كر هیتسا
 ها لوسر و یدلبا تافو ندکعا فیح هنشپا تلیفط نب ماع هدقدلوا
 لعر الوایرال اف بودنادجو هلیادیدش دجو هنب رزوارلنا سو هیلع هللا یلص

 یضعوینایطون هداعددب وب ورایدروی اعد دبح ابصزوئوا هب هیصعو ناوک ذو
 راشع ار دغهمارک باحصاهدع.جریحد رانوباربز رلیدت | كب رشت هرلنا ی هراقو
 ندکلرپسا هيما نب ورعویدلوبتمالس هسک رب ند هروک ذم نوط سد یدیا

 هک دلوا فداصم هپ هننکیکناند رعاعونب نکر واک هپ ه دم بولواصالخ
 هل و ورع نکل ید راو یدهع لایسو هيلع هلل ای ص هللا لوسر هلا رانا

 نک روب وا یرلنآ نوحما یماعتا كنساتفر نالوا دیهش بویلیب نغیدلوا

 اف هدکدرب و ربخ بولک هلو هيلع هلا لص هنلالوسر هرکص یدلبا لتق

 نیراتدكلرانا بوروی وید نسا لتق مدآ یکیاند#*ذ لها ےب نیسشعا
 ادعامند هب سسو هورغ هدهعبار هئس  (فرحیعجوا ) رایدلبا ادا
 هرول نح هنس هکر د راصد هد هروب نم هنس رد هدنرکذ روما نالوا عقاو

 یدلبا دلوت هنع هللایضر نیسحو هللا دبع وبا هللا لوسر طبس هدننابعش

 تش هلس ما نیما هد هروبه هنس سو هيلع هللالص هللالوسرو

 یرلترمضح هل ما تقولوا هکر لب درو جوزت ییاهنع هللا یضر هرعغلا نب هيما

 هللا دبعو یدنلوا ب رګ هد هنسوب رجخ هکر یدرایضعب رابدیاهدنشابترد قرف
 یدیادلوتم ندهللا لوسر تذ هیقر هڪ بدلوا نوف ناقع نب ناعع نبا

 هکر د هن رزوا فرح جوا «دنرکد یباقو هنس یعذب ( هلک یتش )

 رد هدنزڪڪذ تاورغ ( فرح یکلوا) رربد لز الز هنساکا



6۱۷۳ ) 

 رایدروط هکنج ب رکج حاد ید رانا شم با هطاحا نيرا ودنکرلم دآ ولجا نا

 هلا زکیدس زم نکل زرعا دار كع التفیرس 9 هللاو هکر بدید موق لوا

 لتقف یزس نوسلوا رعدهع هلبا هها زّتسا قلو التان هتشرپ ندنقاخ هکم

 "ر هللاو هکرایدبد مماعو داخو دث رم بویلوا یضار نوم ۶ 1 هیعا

 د زو یدع ن باح رای دث ک ود هعلواو زرغا لوق نیدهع كراکرشم

 یتشاب كني رلترضح مصاعرافکو یدلواربسا قراط نب هللادبعو هنندلا نیا

 كلا ینوک دحا مصاع ارب ز رلهتاص ه دعس تذب هقالس هکرلیدلبا دای قلا

 كلا هسررک هلارتا کیدا ر ذن هفالس بودبا لتق یاغوا یا
 هدقدلوا هدهک ی دلبا عنم یرلنا بوشوا رلبرآ نکا هجا بارش ندنسافق
 هر هکم یرارب سا رلیدمهلوا ردا هغملا نشان توروتک نق رش ندب لیس

 یرلنالسم لوا رانارابدتاص هز هک نالوا لف یسایلوا هدرد ودحابوتلیا
 بودیالقن قراوخ هدن رها كببیحرلب دروا هلراقار نحر بد نوط هوا بوصآ

 یرشپ نم ساتلا نمو ) هک رد راضعب و زردبا رکذ رامشا هدنفح كناو

 هدنفح كلا یس هع رک تبا ( دابلاب ف ور هللاو هللا تاض رم هافتا هفت
 هدنضرا لیذه هدنسارا نافسع هلا هکم هک هب هنوعم رعب هدعب ردژلوا هلزات

 هدنرهص كتهئس یی درد (هکورع ن رذنم "در رس ) ردعط وم رب

 هلوعم رب ةعقوو ءارق *هب رساکا ردا یملازوئوا كمدقءو ردشلوا عقاو

 فورعم هلکعد هثسالا بعالم ندنسهلیق هعصعصن صاع ون رار د د

 هيلع هلا یلص هللا لور بولک هسوک مانرفهج ن كلام ن راع ءارب وبا
 كدس ردن وک مدآ رادقمر هدج لها ندکباعکا رکا داب هکیدید هلسو

 رانانب لس و هیلع هللاییص هللا لو-سر ىدا لومأم یرلغ ا تباجا اکس
 كردنوک یرلنانس ءارب وا رایدروی مردا ف وخ نددج لها هن رزوا
 یورگن رذنع سو داع هللا لص هللالوسرو یدد ز ردا هظداحم زب

 راضهبو قرق راضعب راب د| یشک شخ هک یدیا راو ءارق هحجج» هل یدردنوک
 ناکا هصک هلکنا بوسک ن ود وا زدنوک رایسنک لوا زرد یدازوتوا
 س ید رد هسرادم عرک نارد دهکو یدزررپ ویلا ماعط هر هفص

 هيلع هللا لص هللا لوسر ین نب مارح هدنرافدلوا لزان هیهنوعم رب بوراو
 هکر لدردنوک هبیررهاسلا لیفطلا نب ماع هللا ودع هللا یب وتکم كمسو

 لوصو ردلکد یبادعلا یلسالا لیقطاانب ماع ردش لوا لاله ارفاک ماعوب
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 " (فرحیمکبا)  رابدلک هپ هرونم ندم بولود ه دعب رایدلبا

 هبرس) رد هدنرکذ انارسو ثوعب نالوا هدنس هنس ید رد كره
 هکر دلو ع ودو هدمهارطا مرگ لاله (دسالا دبع ن هلا ررع هس یا

 كدلب وخ ردږآ یجب زوتوا كني وبن م دقم بولوا یمرح هعبار هس
 ها مدآ یللاز وب ندراصاا و ن رجاعهم هغءارا ف لسو هلط یرالغوا

 رفاو رب نکل رایدم هلوب ینار وب نح ب وراو هنطق لبج هدئسس هیحان ديف
 هللا دبع "هب مس ) هدعبیدلوا عقاو كنجو رایدروس ب واود نویقو هود
 یذهل ادلاخ نبنایفس هکیدلوا مقاو ینوک ی سنریارازاب یجنسبكمرحم (سننانبا

 هل |یرلنرمضح لسو هيلع هللا ی بص هللا لوسر هد هفرع نالوا هفرع ءیداو

 هلا دبع هدفدلوا یرلیلاع ع وع یکیدتا عج رکسع ن وجا كا كنج

 رکسعم بویلبا تع رع قاط دش هجاهنت هکمروک ن یدیق كلا ییراتیرضح
 عدهعارخون یدلنا لاوس ويد نسل د هلق نایفس هدقد)لوالصاو هئایفس

 نوحاقلوا هل هلکنس بودیشیا ککیدشا مججرگسع هنن رزوا دمح كنس

 هرکص بویروب هل هلکنا تعاسرب بودیا لوبق جد لوا یدید مدلک
 هر دنب ده بولک یدرونل رک زدنوکو ررو هصک بولا نشا و یدلبا لتق
 ود (هجولا 3 ) اکا سو هيلع هلل الص هللالوسر هدق دلوب لوصو

 یدلیا عضو هنب رلف رشروض>یشاب بوب ۳ (كهجو) رادروپ
 هج هلاق نوک یدب هنلیم" یآ مرح بولوا هج ؟ءکسنوا یتبیغ ندهتدمو

 هعبار هنس ( تباثن مصاع "برس ) هدعب ردشلوا لصاو ینوک یسنریا
 هعیجرو رد هدنشاب كنبآ یا زوتوا كمدقم هکر دشلوا عقاو هدنرفص
 هکم هلبا نافسع هدنسهب حان زاعح هلا مجرسکو ار جن عیحر ردشمزاو

 ه دلګ بیرق اکا هعقووب ردیدا كنب راوصرب كنس هلبق لیذهو هدننیب

 هلا لوسر هرکصندنس هوزغ دحا ی دنلوا همت هلیا مساوب هلغلوب ع وقو

 هللا لوس راد ب ولک طهرر ند هراقو لضع هن راترضح و هیلع هللا یلص

 رانوسسنرک وا نید لع هارب ردنوک مدآ ز ارپ ندکباعصا هزب قدلوا ناسه رب

 قتلا ندمارک باحصا هلرلنا ید سو هيلع هللا یلص هها لوسر رابدید

 نیست خوبشاب هرانا ی راتیضح تباث نی حص اع ب وشوق یی هسی
 رذع هرلنا هدنرافدلوا لصاو هعیجر بوراو هلباموق لوارانا سب یدروبب
 هک رلبدروک باعصا نامه رل,دتسا دادءا ن دلیذه هکنح هلرلناو رل دا

 i ی تا
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 زود هدتأور ضع! هلا دهاع د م زونر د ندمارک باععا هدقدل وا

 رایدرورب فال ا یی راترضح نافع نبنامع هدهنیدم بوتیچ هلادهاج
 ردءطوهر هددج نالواندناطغ*یصارا هکر ایدروم لوزت هل بوراوو
 رابد روب ذخا ی رنا بول وب هسسو یربغ ندرلتر وع هدنرال بم كرلناو

 نیش هن رپ رب رکسع یکیا بولک تسار هنک و لبر كموقلوا هکر دراضعب

 هللالوسر یتح رایدنوقروق یی رب رب نامه یدلوا عقاو برح نکآ رلیدلک
 هدن و قوخ ءولص ادتارایدلیق یزام فوخ هللا نولسم ی رلت رطح

 ثربوعو رد رو ره هک شب نوا هجناک بوراو هیهورغوو ردنْلیق
 كغاط رب براون هکر دش و عوقو هدنو یس هصق ییراحا ثراطانبا
 . بولد مردیا كنو ید ن ثرب وع رو نم یدبا السا نصح هثشاب

 ماه هکجلقوش سب یدبا ییشک یجلف كن راترضح هللا لوسرویداک
 یلاعت قح یدلیادصق هلتقو یدکح بولا یجلق سو رایدرویب عت هدکدید

 هللا یلص هللا لوسر یجلف لوا و یدنابق هن رزوا یزوب بودیا عنم یتا
 یدلک همالسا هدتاور رب هدک دتا داره لتق ینا و ی دلا سو هلع

 هوزغ ځد یلثمر كلوب یدنک هنموق بولود و یدلید ناما هدتاوررپ و
 ردب هورغ) ی دنلوا رک ذ هدالاب هکر دشملوا عقاو هليا روثعد هدراس#ا

 هورغوب هکر دنلیدو ردیخد هربخا رد و یرغص ردب کا (داعیلا

 یجککنا قرد كنب ون م دقم هکردشلوب عوقو هدننابش هنس یجئدرد
 كمدقم هکرد هدنس هرغ یس هدعقلا یذ هروب نه هنس هکر د رایضعب زدیآ
 بوجوک ینوکدحا نایفسوبا هکردشاوا وب یبس و ردبآ ی قرق

 بوبد نوسلوا هدرد نمهدعو هلکرس عي (ردب کدعوم ) نکیا ردیک

 رلشمروب ويد ید ها ءاش نا هرع ترضح ار هللالبص هللا لوسر

 بوقیج هلبا هسوکزویشپ كيب ندنباحصا یراترضح هللا لوسر سپ یدیا
 هر هل ورایدروب الکسا هدهندم برات مضح هحاور نب هللادبع

 قلاو رایدلوا رظتنم هنایقس وبا بودنا تماقا هدرد ی دیا راو تآ شب

 یدئود بوشودقوخرب هنبلقو یدلوالصاو هلافسع بوةیح د نایفس
 اون شنل مجرخامنا » قو وسلا شبج بولا هل هرس یرانا یسیلاها هکم

 نوک نکس هدرد لس و هيلع هللا یلص هللآلوسر و یدبا رارید « قی وسلا

 هداف كب نکی بوناص نیراعا نالوا هجنز هلی باصصا بوروپ تماقا



(۱۷۰) 
 هرزوا كتک هرلنا همارڪ ب اڪصا لسو هیلع هللا للص ها لوسرو

 نوک شب نوا هکر یدراضءب رلد دانا هرص اع دهک یا یرلنا بوروس يا

 لوق ل وارلب دابا ناسا بول وا زحاع تبق اع ر د-شعاوا هرص اح

 قجا ب ولوا ءارلنا یعسق لانو ل امردق یکج هروتکرلهود هک ه نب رزوا

 ماش ب وراوو هلاق ههللا لوسر برح تالآ یک فیس یک هرز ینعی هقلح
 را دنک هربخ هکرید راصد راب دلوا نک اسهدن اع رذا نالوا هدنف ارطا
 رایدعا بیرم هلا یرالا ودنک ن روا هد هرصاحع ءال هک رد و صو

 هلسن د هتل صم وب يورو الا ند هن دم یرلنآ یرلیرضح هلا ل وسر
 برح تا هدراناو راب دجوک هلا هود زو دلاو ريد روب نییعت ن رلترمهح

 یدلوب جاقددع قرف زویحوا و هضس ددع یللاو هرز ددعیللا ندنعق

 هنب رزوا كرلناارب ز ی دلرب و هص> هب هوك ر ندعانغنانلا ندریضتلاوش و

 یراترمضح یاعاو هناعسقحنابه بويل وا عق او لادحو كنجو شب وروب

 هلا لوسر سپ رایدابا نطویالج یراودنک بوغارب وقروفرب هخ واق كرلنا
 رلناهکرلید روپب سقت هدننیب نر رجامهم ییایشا لوا لسو هیلع ها یلص

 هللا یطر نب رج اهم راصنا ارب ز هلوا عف ره ندنرزوا راصنا ی رلتنوم

 نیراتؤم ب ور دنوق هن راواو بو دیا م اتقا هدنرلنب نیعجا مهنع
 یش رادقهرب هغ نح نب لهسو هب هناج دوبا ن دمانغ لوا طقف یدرارروک
 كعيمحلا نیا هذ اعم نب دعسو ی دیاراو یرلحات>ا ارز رلیدروم ناسحا

 (ع افرا تاذهورغ) یدیاربتعم هدننیب رانا حلق لوا کرا بد رو ناسحا نجف
 فالتخا هبت ره لاک دک | نییعت نتو كهك ر اب ءوزرغوب یزافموربس بابرا
 هدنرخالا می ر یسهنس یجد رد كنرڪ هکر دوب نالوا روهشم ردرلڈ عا

 هس عاقرلا تاذكناو رد ییزکس زوتوا كنب وبن مدقءردشلوب عوقو
 نی راقاصسرانا هک د رک ردرا شا فالتخا خد هدنهجو كن_لوا
 كوغار عاقرلا تاذهکریدراضءبو ردشٌملوا یم نوعایراق داعهدهورغوب
 كرلنا هکر درایضعدو رلیدنوق هلګ لوا رانا هکر دیدا كررب هکر ید یککردیدا

 ردشع وا هیعد نوعکیدا وا ضاسو هایس ر انآ یرکدش هدارغ وب

 ردشملوا هیعس نوجا یراقدراصرب هنرافالا هدهورغوب رانا هکر درا هب و
 هبلءنون و برامون ندنافطغون هک,دلواوب یبسوردراو لاوقا یربغ ید

 لصاو هلسو هبلع هلا یلص هللا لوسر یربخ یرلکدتبا عج رکسعرفاو
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 هلا لوسر و ردلوا نوڪ شب یرالک بو ديک هک راید ر وپ ع وجر
 ب ولوا با رفظ ه.داعلا ینا نب هرغلان هب واصم هدنرارفس وب یرلترمضح

 "دروس هدنس هص دحاو راب د روب صا هرزوا قلروا نی و ولغاب ىلا

 رد شل وسرافّقلا قوح ندنیفرطو ردشلوا هلزا تبا للان دنارع لآ

 لاوحانالوا نیک د هر هنس یجدرد هرکص ند دا ( فرح یعجوا )

 راّصءب ی دلوا داوتم ا4ع هلا یطد ىلع نب نسح هدناو رد هدنرکد

 ی دل اق هک هنب راترضح نیسح یراترضح هبط افو را ږد رد هدن اضمر
 بذب ز نیک اسلا ما لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هد هروب نه هنس هو

 نافع نب نامعیوثاک ما یرامرکم ةع رکو رلید رویب حوت یب هع ز> تن
 هدننآ ل اوش رلصعب یدنلوا م رحت رجنو راید روی ځوزت هنب رات ضح

 ردشلوا عقاوهدنا هنوعمژب و عیجرو یرغص رد هکر د رلضعب و ردشعد
 هک رد هدنرکذ عب اقو ن الوا هدنس هتس یجند رد كره ( هک یجت درد )

 هد هروب نم هنس ( فرح یکلوا) هنرزوا فرح چوا رر د هیفرت هنس اکا

 هلبق كوي رب نددوهب هک (ریضللانب هوزغ) رد هدنرکد تاوزغ نالوا
 یس هنس یجتدرد كر جه هوزغوب ی دا بطحا نب ییح یراسیر بولوا
 یپس و ر دیآ یجندب ز وئوا ن دیوبل م دقم هکیدلوا عقاو هدنلوالا عبر

 نالوا لتق ند رماع ون بولک هرانا یرلترمض> هللا لوسر هکیدلوا وب

 ن, ورع یرلتا هکر لید روب تناعتسا ندرلنا ن وجا یراتد كن هسهک یکیا
 هلن آرلثاو ردکح هاک یرکد هدنفرح هر رس مکیدیشمردلوا یرعضلا ةیما

 ب ودنا نواصت هن رارب رب هددهع نالوا هديب كنب راترضح هللا لوسر

 رانا سبیدبا لخاد كیا لمح رخآ ضعب یئاوت ناک هنن رزوا یرلطءب

 را دلشاب ه:هج حال سو لاجرو رلب دلا دا مرد۶ نا کل شد ی معل

 دا مه تجاح ءا ضف هک ان وکراید رو م ای یرلترضح هلآ لوسر س

 بویع وط هسک یصوصخو رایدقار هدسلم یارک باعصاو یدزردیا
 هلا ی رلتمّح هللا ل وسرو راد وط هدنراقد روس لوخد ه, هن دما

 یرالت رضح هللا لوسر رابدیا هلی مهنع هها یضر یلعو رعو رکب وا
 نالوا هاه دام هروسو راد شب بودیک هجتدرارلنا هد راک دتک ب وقلاق

 مکلا اوطسب نا موق مهذا مکیلع هللا ةماورکذا اونما نب ذلا اھیا )٤

 ردشعا لوزت هدب ابلوا یس هعرک تبا ( ےکنع مهب دیا فکف مهب دیا
E 
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 نب هرج هلوسر و هللا دا ی دبا ند راصا یس ادع ام و نادش رجاهم

 ربج نب هللادبع یرادرس راثکناکو یدهالا ربع نب بعصءو بلطلا دبع
 میر نب فس نالوا یرب كلابقن و رماع یبا نب هلظذح هکناللا لیسع و

 ك هرج ترمضح و رردندنس هرمز ادهش دی رشلا ن ن اع نب ساعسو

 نغالوق و نزول یک هرج جد كشح نب ها دبع یلغوا یش ادنرفزف
 لارج کرام بولوا هدابز ندقرف نب رشرع تقولوا یدیاراش مک
 ن د راف ڪو مهنعافش ال رسی و هللا ,عجر راب دنلوا نفد هرق رب

 عوجر هبهثیدلم یراترضح هللا لوسرو یدلوا كاله هسیک ییا یرکی
 نوجا قغوقروق یرانا نوکر ازاپ یب نکس دوخاب یجتلا كلاوش بورویب
 هد هفاسم لږه جوا ند هنده نوګا كمردلم نغیدلوا توف هرودنکو

 لع مان دسالا ءارج نال وا هدنفرط لوص ثالوت نکراذک هر هقیلحو عقاو

 د وهسه نب هلادبعو یلعورعو رکب وبا هکرابدرویب حورخ هلبا بکار شقلا
 تسارههللالوسر یارطنادبعم یبا نی دبعم یدیا یرانوبامش باکر مزالم
 هرزوا قاقو هلبا یرلت رطح هللا لوسر یرفاک و اس كن هعارخو یدلک
 دیک بولوا نکحاس هداهن راناو یدرل رولوا هدهالالوسر تب تولوا

 هداحو ر دسههعفدو یدرردیا مالعاههللالوسر ن راک دتشا ندنیکیشم

 كغود هنرزوا هن دعنوکیشمتفو لوا هکن دلک تسار هیرحنب نایفسوا

 هنررب هدنراکدتک بونود نذدحا رلنا ار ز یدیا را تا قاذا هنرزوا

 هک یدیشلاق زا ب ودا قبضا هبت ره م امت نباعصاو ید زب هکر ادد

 راشعا مع هقمراو هب هنده بود هلل ول ز و هديا لاصیتسا یس هاج

 را دلبا لاو سود ق و ه را و 2 هدکد لک تشار هدوم ینا نب دبعم نکا

 هزسومدهروک رکسعیک كلا هکب دقیج هلارک عرب دج هکر دد هرلنا دیم

 رلنا هتشا دعم هدک دید راددلک هب هرراناا ن ایفسونا رارولک بوب هلل شد

 ا ا ر ر واوا لصاو ءنس ح ابص نامه رد راشاک هدس الا ءارج
 هک ارر نایفسوناو یدلیا تغارف ندکتک هر هنده ا یربخوب

 ماعط هپ هنبدع ب ولوا یش الا ےن وہا یمسا هک, دلک تسار ید

 قعراو هم رزوا كنا رب هک هد هد هکردداکا یدردیک نوح ا قلا

 یرمخوب هن. راترضح هما لوسر بولک هسوک لوا رد نمشعرب و رارق هرزوا
 هب هنب دم یت وک هعجج هرکص رلیدرویپ (لیک ولا معنو هللا انبسح) هدک دید
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 مهجرات یب هسیک لوا هیلبا ساق ےب هنن اق هککن هن ر (راثلا هست
 یرلش؛دكوا حارطا ن هدیبعوا ی راهقلحلواندراکرابم هجوو نا سم

 هلا لوسر هکر یدرلیضءب و یدلوا طقاس یشید وا کیا تح یدراقیح هللا
 یتظ قلوا هللا لوس هکر دب ورم و یدروا هيه نب هللا دبع ینبرلت مضح

 كنادهش هللا راتروع یکه دنناب دنهو ردشعا لت لوا یریع نب بعصم هلبا

 ر هدالف و رايد ڪک نی راقالوق و نیرلنروب رانا ب وروط هن رزوا

 نی رکج بورا نثر اق كن هرج ترضح ب ولک دنه و رایدپاب رالاخملخ و
 نګ » یدید بوقیچ هنب رزواشاطر هرکصیدنکچ هدنرغاو یدراقیچ
 یسفن تیفش * رعسلا تاذ برملا دعب برطا و * ر دب مو عانورخ
 اکاو « یربق ین یمظعا مر تح * یرعلبعینحو رگشف * یرذ:تضقو

 تب رخ » .ردشمو و باوح هرتوا راو بلطلا دع سه

 ناسحو ردراو یرلتب خد « رثکلامظععاقو تساب * ردب دعب و رد ف
 اهحوزو دنه تنعل » ردشعد هدنعح نا ید یرلترضح تباث نبا

 هکیدید بورغاج نایفسوبا هرکص « رظبلا لی وط دنهیذه # اهعم
 » یسهصالخ « لاصالدعاموس مون * لاج“ برملا اما لابو طلا

 ق دلوا ریارب بوزوب یزس زب هدنوکوب هسیا زکیدزوب یزب زس ینوکردپ
 لوا رب و باوج اکا هکیدروی ما هرع یراترمضح هللا لوسرو رتسا كعد

 رابدروبب ( رالا ىف کالتقو ناف انالتف ءاوسال لجا و یلعا هللا ) ید

 نکیرولوا كلرسو هدنج رعراولوا مزب اریز زکیدم هلواربارب هلءزب نمس نع
 د نور و نیغ هرع ترضح نایئفس وا و یدروب ود رد ه عج

 ردیشیا کس كنس هللا و قوب رع ترضح یدروص وید یعدنلوا لتق

 (تضرالو اهبترماام تانهتناک دقهنا ) نایفسوا یدرب و باوج وید

 هللا لویسر یدید ن وسلوا هدردب نک هدع و و یدلبا راذتعا طسب وند

 وقروق هنلق كرلنالاعت هلهاو رایدروب ويد ید هللاءاشنا هرعیراترضح

 مالسا لا سب رایدنک یرغوط هیهکم بونب هر هودو بودی یرانآ بوغارپ
 هنن رزوا كنءرج ترمضح یراترمضح هللا لوسرو راب دلبا نف د نیر ادیهش

 ادبا تلنع دحا باصب نل ) « دکد روکش اسک یغالوقو ینروب ب ولک (

 یرغوط هب هرونم ٌنیدم ب ولیق زامن رپ هنب رزوا تیم شع هرکص هایدروپ
 ی درد هکیدلوا دیهش هسوک شع ن دمالسا لها یتوک دحاو رلیدتک



CRD 

 یدشلد رهدعو نوعا كعالق یهرج کا دنهار ز یدرک هب وصو

 . ندلح لوا ءرج ترمض>س نوعکایافتنا دیو یشادنرف و هتعیساناب

 لصاو هث رلکدلب د نتسدو یدلبا دیهش بوروا هللا هب رحندندرا نکر

 هنرزوا كنراترمضح هللا لوسرو یدبا صحت و البموب نوک لوا بولوا
 بولیراب عب بوئلوا ج” یزوپ كرابع رلبدتا راقواو راتشاط بویلبا موج
 یسهقلح یکیا كعردو مهکنع یر هیعاب رو یدنا ه راب یراقادوط كراء

 هنب رب كرل ر وچ یقیدزاق كفساف ماعوبا و ی دناب هنب رلکرابم هجو
 لثق دج قیفح نعي لق دقادح ناالاهسهکر ب ندنس هد كغاطو رابدشود
 دیط هلا لع ترمضح یداوا مزهنم مالسا لها و یدرغاح ود یدئلوا

 هلاجد وبا ورایدراقیج ند روقج ب وتوط ندنلا كنب رلرضح هلا لوسر
 نی راقب مش دوجو بولاق هنب رزوا كنب رلترمضح ها لوسر هنع هللا یضر

 قوارب هنغمراب كلسو هيلع هلا لص هها لوسر هکر دیو مم یدرونقاص ندقوا
 « تیقلام هللا لبس یفو * تیمد عبصاالا تنا له » هکر لب درو بولا

 اک 5 نعب ( هسفن ان یرشپ لجرنم ) هکرایدرویو

 در ررب بول هلبا راصنا كولب رب یرلترضح نکسلانب دابز س رتاص
 تداهش فرش زیاحیس هلج بودبا هلام هدنک وا ی راترمضح هللالوسر

 راهی كولب رب ندعالسا لها هرکص مهنع هللایمر و هللایهجر رلیدلوا

 هللا لوسرو رلبد>ا ندنرزوا كن رلت مضح هللا ل وسر یرافک بو روب

 مرا ) بورب و قوا هنب رات ضط > صاقو یا نیدعس هدلاح لوایراترضح
 هها لوسرو یدرارروس نوسلوا ادفاکس ماناوماباب تآ ی نعد ( یماوییا اد

 ناسح هکیدا صاقوقان هبیتع یشادنرف لدءس ناروا نیراترمضح

 كلام نب بتعاب یر كارخاف » ردشءد هدنفح كلا یرلت صح تبا نبا

 تیمداد * دج ی اع تطس # قعاوصاا یدحا ت ولالف كال و *

 ىلع ترمضحو رلید راو هبعش بوقلاق «رکص « قیاوسلاب تعطق هاف
 یناق ندنزوب كنب رایرمضح هللا لوسر و یدروتکوص بوراو هسارهم
 توعد ههللا یراودنکرلنا هکمو لوا نوسلو حالف هعن بویلبا لسغ

 كن ر دالا د هس وبا هرکص یدرد رله داق نيز وب كن زرمغب ندا

 ا 2 راترضح ها لوسر بوقلاق ی ر دلا ناتس نب كلام یردپ
 ید همد س»نع) هک رلیدروس یرلت مضح هه لوسرو یدما یناق ندنز و
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 تعفاوممدع هک: رها كنس هکر دلک د قال هر هکرابدید سان یدا ات

 هلا لوسر كدیا هلي وا زک هسرلند هج یدما زب هدیاتفلاحت هکف رش یاضرو

 كنج هدکد یکی هرز تب نس هعال هکر دلکد یتیال هربمغیپ رپ یراترضح
 هیضطا نب دیسسا یو رلیدروب دقع ءاول جوا ب وند هراقیح ن دعا

 E یب ر, و همع نب بعصم نوګا ن رجا ھم سر و رایدر و
 دره وا كن راترمطح هللالوسر دهس یکناو رابدرپ و هرذنلا نب باح

 را هرز کد ی هنگنا هدابع نب دعس یر و داعم نی دعس یر رلبدقیح

 مرع یر“ ورلیدقارپ سا نی رلترضح موتکم نبام ا هد هندمو یدبا

 یدیا رفن كچ هللا مهنک مالسالهاو رل دروب نوي” تکرحو نواه

 نوکمشم و ی دیا راو واهرز زوب هدرلنا و را رد یدبا زوپ زوقط رلیضب
 كيحواو یرات ا زوی و یدیا ولهرز یزوی ید. كرلنا بولوارفن ك جوا
 هکیدیاراو تروع شب نوا هلبا هنوعلم یرلکدید دنهو یدا راو یرا هود

 ید رر دیا ضي ر هکنح قاخ ب ودنا داپ یرارفاک نالوا لاله هدردب

 هر ودنکل ولس نب هللادبع هدنرافدلوا لزان هدحا یرلترضح هللا لوسرو

 هددحا لصا مالسا لهاو یدنود هب ورک هليا قفانم زویحوا نالوا عبا

 دیلولا نب دل اخ هدنس هند كرافكو رليدلفب فص هد ڪس نوکر شم و

 یراترضح هللا لوسرو یدیشمیا رار له ج ینا نب همرکع هدنس هرمسرمو

 بو دیا رادرس یدیا یشک یا هک نب e رب هللا دبع

 ندزگیرب رباق شوقیعی ردیا فطخ ب یز هکر ک هسرروکرکا هکیدرویب
 بوزوب یوق زب هک که سرروکرکاو هک دمردلوکر بخ هزس نبات كلا
 هأب وب هدير اخ هک .دمردنوکربخ هرس نبات كلرا ند یگبرپ لد هنکخ

 دن رغا كيعش یرانا یرلترضح لسو هيلع ها یلص هللا لوسرو ردروک ذم
 هک اتقو را هلوا هرزوا هنتفاحم ییدرا كمالسا رکسع هکیدیا راشهرویب نیت

 یراترمضح هللا لوسر و یدلوا دیهش ربع نب بعصء بوش رق كنج
 لرافک موق بودیا سصن لازنا یلاعت هللاو یدرو هبلاطیبانب ىلع ییاوا

 هبال بوغارب یناکم یرلفدنل وا نییعت رلثکناک یدلاق هابتشا هدنمارهنا

 یدلوا رارقرب هجل وا دیهشان هدنرب هللادبع یرا درس كرانا طقف رایدلب وق

 عل هربد هعفدو ب ودنا نانع فطع هنرزوا مالسا لها دیلو نب دلاخو

 نوا هرج ترضح ی و و یدلوا عقاو هدنورط مالسا لها تعره
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 یشادنرف كلاسوم ترضح هکردشانید رارید ید نینیعوذاکاو ردشلوا
 یعچوا كترعه هروهشعهعقو هدناو رد هدنا یرق كءالسلااههبلعنوراه
 ىکا زوتوا ندب وبن مدقم هکر دقافتالاب یتیدلوا ه دنجما كنلاوش یسهئس
 نوک یسرا دج هدنرو ره دهی کیا نوا ندرو رم رهش یوثوو ردآ

 هکندلواوت ېس ردتشاوا هدنفصت كروب نم هام هکر دراضءد ردثلوا

 مکر ایدی د بولوا عج هدنناب نایفسولانوکرب هلبایرااوالوذحم هدردب شیرق

 لام و هز یدما ی دلبا لتقف یرع راکوی بوک شا هک وب هزب د

 كنایفسوبا هلکعذ لام زو هدا ماعا ذخا ندلا هکرولوموا هدیا دادما هلی

 ب و دیا لوبق نی را زوس كرانا نایفسوبا سپ یدزردیا دارم ین اراک
 نح ر كناو یدیا نونلا كيب ىللا لام بولوا هود زوب هکر ایدناصیاسنم
 هنن راترمض> هللا لوسر سابعیربخوب راءدلبا عج ر رکسع ندلنامق بودیا لذب

 هر هتب دم ندتلبف دحا یدراو بولا یرکسع لوا نایفسولاو یدلبا رب رح

 ا هعج یراترضح> هللالوسرو یدلبا لوزت هب یداو نط) لباقم
 زوک وا رب ِ ن هللا و هکر لب دروب هدددلوا حاص توروک انور رب

 عردر س | هکهدروکو مو هدفی نایذو ب وئلزاغو مدروک

 هکرد هک ؟ لولب ر ندعا ا زوکوا لوا سا مدلبا لاخدا هب هنېصح

 ن دنعب لها منب لوا م دروک ٥ نرقیس یان هک ل ل وا اما رار ونلوا لتق

 رکا كدیا ;e د هن دم هنصح عرد و رووا لتف هکر داجررب

 ندنيمل سم سب لدا یر ندنقوف كرت و ۳ هسراررک هراقاقز موق
 هلمز درسا ینوک و زب هللا لوسر ان راس + كولب رب ندرلیمروک یتسارغرد

 هللا لوسر هدنراکدید هل وب رانوسهاصیدقروف رلنا یزب هکات قیچ هزتمشو
 تععصتو ظعو هرلنا بولیق نب زات هعجج هلباسان سو هيلع یلاعت هللا یلص

 هدب رابدلوا رورسم قلخ رلبدروی ما هلغمارضاح هکنج هل متد بودا
 یدیارلشلو ارضاحیلاوعلها هک, دلیقنب زام یدنکبا یراترمض> ها لوسر

 ن  هفب مش ةماعبوریک هلبب رعو رکب وبا یدربک هنتیپ هللا لوسر هرکص
 رابدلوا هرزوا راظتنا هن رامع:> بویلهب فص قلخورلرد ردیک نی رلسابلو

 قمتیچ هنب رزوا نمد هنب راترضح هللا لوسر رس هکرلیدید را هسک ضب
 هژودنک یصوصخ وب یدعا ر داکد بسام وب رکیدشا مارا ن وتا

 ن راعرد رلردهیح هلدلود یرلترض> هللا لودر سد كدا نصي و
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 مرکا | لوسرو رابدرویب مض هن رلیرضح لالب یتا یدلبا زارحا نفر

 ای هحاغار بوراقیح 20 هل ایراه-علصا هدرومل یراترضح

 راک رایدتا هب رزوا یرلناب هدنتلا كجاغا لوا یرودنک بورس نوجا
 راو یدلاق زکااب دڅ هتشا هکرلبدید هروثعد سد یدراردیا رظل هلاحوب

 كنب رار ضح هللا لورو یداک بولآ نعلق جد لوا هلرا مات نیا

 یرلترضح هلا لوسر یدیدرراتروف یکن وکو ب ندنب نس بوروط هنی رزوا
 ندنلا جلف بوروا هن کو کل نا نیما لیرمج رایدروی وید رر انروف هنلآ

 یتعب ( ینم كعنع نم ) بولآ یعلف یرلترضح ها لوسر سپ یدشود
 هلال نا دهشا اناو ) نه « راتروق هکر برلبدروی رراتروق میک ندنب تس
 توعد همالسا نءوق بوراو یدلک هناعا بود ( ها لوس كناو هجا الا

 ییالم هدیک بودنا عوجر سو هيلع هللالبص هللالوسر هرکصندنا یدلیا

 عوقو نازح هورغ (هدعب ) ردشلوا هی نوا یرلتیغو رایدلوا
 ردعض وەر هدنسهیحات عرفنازحګو زرد ځد علس ی هو رغ اکا هکندلوپ

 2 عر ندیلسون هدروب نم لع یک دلکربخ هنبرلترضح هلا لو سر

 نب رک د مح رفت زویجوا ندمارک باعصا یرلترضح هللا لوسر سب ردراو

 قو لادحو كنجرب یداوب شاعاط یراناو بوراو هنب رز وا كرلنا هلبا

 بو دیکو بوغار, ماقما یوتکممانا هعفدوب رابدروپ عوجر بویلوا
 كلر هک هدنس هرغ هرخالا یداج (هدعب ) ردنلوا هک نوا یرلک

 یدلوا عقاو یسهی رس كنهئراح نیدیز ههدرق ردیشاب كنیآ یجترکس یمرکی
 هکر دشلوا و یبس كن هپ رسوب ر دیعسا كی وصر, ندنرالوص دج هدرق
 ولوروق هرکصت دنس هعدوردب لو یرلکدتک هماشانداع كتس هقناط ید

 یراترمضح لسو هیلع هلایص هلا لوسر سی رایدتوط ناوب قارع هلة وا

 ن, بطي وحو هيما نب ناوفص هک ین راکر, ك-ڈیرق هک دلواراد ربخ
 یهراحن دز رایدتیچیدیاراو رفاولام هج راهو یدیاهلرلنا یزعلادبع
 ینابراکلوا بوراو رانا راید روب لاسراونییءت هغمروا یرلنا هلا بکار زوب
 یف هدنرافدروس زارفا نسج و رایدروتک هنیرلترضح هللا لو-سر بولا
 ردهدنر کد یسارغدحا (فرح جکبا) یدلوا اب هه رد كي سا

 هد هفاسم كسکا ندٌعسرفر هر هنب دمو ردغاط روه شهر هندلادحا

 O e r CME یو a نیست دحا نوع داوا دحوتم بولوا ورا ندرلغاط یرفو ردعقا



۲ 

 یع>وا) یدلوا توف «دیآوب یراترضح نوعظم نب نامعو ر دشلوا
 فرح جاقرب « دنرکذ علاقو نالوا ه دنس هنس یعجوا كتر (هلک

 تاوزغ نالوا نیکد هنس هو رغ دحا ( فرح یکلوا) رد هن رزوا
 نالوا ییآ یکش! یمرکی كني وہن مدقم رد هدنرکذ عباقو راسو اب ارسو
 یدوهد قرشا نب بمک ه دکد نا زو رم هلاکت رد نوا ندلوالاعیر

 ی ۵ ع هسوک تزد نالوا هلن هلکناو یراترضح هلس زب دادن ززوا

 دیلع هللا یلص هما لوسر بولوا رعاش یدوهب رب روپم هکیدلوب عوقو
 ضو رڪ بوریدنیق هن رزوا رم ربمغ یشب رف رافکو ردیا وعهیلسو
 فرشالا نیبان نم ) هکر دروب یراترمضح هللا لوسر نوکر یدردبا
 مک نددقح ثفرشا نبا هزب عی ( نيكس شلا یوقو هرعثب انا ذآ دف

 نب د یدریو تی وقت هنيکر شم بودیا تیذا هزب هلبا یرعش هکررب ویلک
 نب هللا لوسراب مب هری واک نب ندنفح كلا کس لهش الادبع نب وجا لسم
 كلا سرا دروب وند هلا EE ORI EES مردیا مش نا

 .  یشادنرق دوس كيمک هک هبالس نب ناکلس هلان وبا و هسه نب دج هدنلتف

 رنو کرج نب سبعوباو ذاعم نب سوانب ثراحو مشبنب دابعو ید.
 هدقرعلا عیقب بودي لتق ىلاو رادتا عاعجا یدنا ندنسهلبق سوا هدیشب

 بولوا عاق هک لوا یراترضح هللا لو سر راب د روتکر کت ہ دنراکدلک

 لوارلنا هکیدلی و یدروتکریکن بودیشا نیراریکت كرلنا یدزارایق زان

 تفا) .دنراکدلک هن رارونلا ضناف روض > بولکو ردراذُغا لتقیتوعلم

 هللالوسر نعوطةءرسوب د هللا لوسراد كهحودرانا را دروب (هوحولا

 ههللا نوحما ىلتق كلا هللا لوسرو رلیدوق هنب رلیلاع هاکشدپ كن رلترمضح

 ۶ ورغ ه دا وب و ردوب شاب ناي روتک بولسکاادتا هدمالسا رلیدعا دج
 1 یس رربد ید راغا "دورغ و ما یذ هورغ اکاو یدلو ع وڌو نافطغ

 رلیدلیادارع هراغا بولوا عج مدآ كولب رب ن د راحت و هبلعت ونب هکیدیا وب
 سد یدیا سگ عیجشر یدا شمردکر ب یزاجما ثراطانب روثعد یرانا
 ن نام هد هندم بوقیج هلا دهاحم یللا زور د یرلترضح هلا ل وسر

 هدرلق داوارادرخ ندب وبن ج ورخرلنارل دروب فالح ا نب رلترضح نافع
 . روضح بوئلوا ذخا مدآرب ند هبلعدونب ندرانا راب دتنا رارف هتب رلشاب غاط
 ناعا ۰ دقدروب توعد هناعا ینا یرلترمعح هللا لوسر رابدرونک 4 یون



( 13A) 

 شب و هاسرب یرکی یراف رش نس كنياع ترمضح بولوایآ شب و هنس
 سنا ردرلشمعا ج وزت هنرزوا هعثدا تافو هطاف ترضحو یدیا یآ

 ناقعو رکب وا ییارهز *همطاف یلع ترضخ هکر دو,مه ندهنع هللا یضر

 اکب ء ر یراتر صح هلا لوسر ه دنکودتتسا و ردشحا هرکصندنراک دنسا

 هللا لوسر هدع! هکر ید هنع هللا یطر سنا رایدروہ وید یدلبا ما هاکنا

 یرکب وبا اکب سا اب بورویب توعد ینب هرکصادنوک جاقر, یرلترمضح
 یا ود هلا توعد یراهسوک رادقمر ند راصناو ناععو یرعو

 لوا ىلع ترمضح هدنراکدتارارق « دنرپ ولر بودا عاعجا رانا رلیدروب

 توعنملا هيدا ) هکر اب هزونب )سو دیلع هللا لص هلا لودر یدیغو هد سالح

 ذفانلا هتوطسو هباذع نم بوهرملا هناطاسب عاطإا هتردقب دوبعلا هتیکنب

 مهزعاو هماکحاب مه رمو هتردع قلخا قلخ یذلا هراسو دضرایق ہما

 تااعتو دعسا كرابت هللا نا سو هیلع هللا یلص دم هشب مهمرکاو هدب
 هب ماو ماحرالا هب جو اضزفه | رعاو اةخال اببس ةرهاصل| ل دج هتمظع

 ارهصو ابسن هلعف ارمشب الا نم قلخ یذلاوهو لئاقنم نع لاقف مامالا
 هردقیلایرج ه*واضةو هاضقیلا یرحم یلاعت ها اقا اربدق كب ر ناکو
 ( باکلا ماهدنعوتش و ءاشیام هللاوسم باكل جا لکلوردق ءاضق لکلو

 یبا نب ىلع ییهمطاف هکیدلباما اکب لجورع هلاقیقح هدعب هکرایدرویپ و
 هن رزوا شک لاقتم زویترد یتا ن, هک كلوادهاش یدعا ےلبا جی وزت هبلاط
 بطر یرلترمضح هللالویسر هدعب هسرول وایضار اکایلعرکا مدلبا می وزت

 كدلبا باهتنایاو راب دروب ويد كباق تعب (اوبهتنا) بودروتک امرخ

 ٥ یراترضح هلا لوسر یداوا لخاد هسلح لوا ىلع ترضحو

 زویترد اکسس ییهمطاف هکیدكبا مما اکب لجو زع هللا هکراب درویب بودیا
 دق) ىلع ترضح یکودلوا یضار اکا ملایا ج. وزت هنب رزوا یک ایفا

 ها یلص هللا لوسر سیراب دید مدلوا یضار اکا قیقحت عب ( كاذب تیضر
 هراناوبد ( ایط اربثک امکنم جرخاو اک دج زعاو امکلعم هللا عج ) لسو هيلع

 امه ههاحرخادعا ههاو ) هکبدروب یرلترضح سا را دروب رخ یاعد

 هبرقرو هلبجنرب یزاهج كنهطاف هکر بد هنع هللا یصر سنا( بیطلا مشکلا

 فافزو حم وزتو ید طرمس» ر رسرپ و فیا یا هک هداسورب ندعداو
 هددعایذ فافز بولوا هدرفص ۸ وزت هک ریدراضه یداوا هد هخایذ

CTD 
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 یدیارلشموق هقیلخ یب هبابا وا هد هنن دمو یدنا هدئلا كن هرج ترضح اولو

 هنرکح كنب رترمضح ها لوسر بوغارب وقروق هنبلق رانا یلاسءتقح سب
 یراتروع بولوا كنب رات رضح هلا لوسریرالام هلجج هک لب اطرش لوارایدریک
 نب رالتق كرلنا هللا ی احلا كلولس یبا نب هللا دبعو هلوا ككرانا یرثتب رذو
 تالا قوج ندننص> كرلناو رايد رو الجاو قت ند هنيدم ب وروي كرت

 یسافلخ كتماص ی هدابع هلا یا نب هل ادبع عاعتیفوت ورلیدلآ حالسو

 ۱ كران| نب هلن لوسراد هکیدذو یدلبا یربت ندنفلخ كلرانا هدابع سد رلیدا

 مر هدبا لوت هثشّومو هناوسرو هللا بودیایربث هنلوسرو ههللا ن دنهلخ

 ءایلوایراصتل اودوهیلااو ذال اوما نبذل !اهیاام) هدنفح هللا دبعهلکنا سد

 یدلوالزان هجنراو هب (نوبلاغلا مه هللا بزح ناف) ات (ضعب هایلوا مهضعب
 هرکصن دتره هکیدلوا دلوتم ماوعلا نب رب ز نب هللا دبع هدننآ لاوشوب و
 هکید رارید دوهبارب ز رایدلوا رورسم مالسا لهاو ی دلا دلو رلنا ادا

 هدک دیشب كندحا یذ هدعب نلوا یرادالوا یدیا دلبارعس هرلناسمو
 "ءورغ اکا یدلوا عقاو قب وس *ورغ هدنشاب كياو ییکیا یمرکی ندمدقم

 یدازرنکا كنیکرشم هد هوزغوب اریز هکیدباوب یبسكننیدنلوا هیعسنقپ وس
 هکیدلوا وب یبس كن هوزغ وب و رایدلبا م اتغا یتا نولسم بولوا قی وس
 هب هئروس نهدو هب هٌ اب هتروع هکیدلبا رذت هرکص ند ردب نایفس وبا

 هسیک ر فن زویکیا ندنس هخناط شد رق سپ هب هلا رتس هعالسا لها ات
 هصل رع عقاو هد هفاسم لیم چوا هبهندم تولوا ند هندم "یاوت هلا

 منع یریغو یدلبالتف یلجرر ندراصناو یدقا یی راجاغا امرخ بواک
 یرلترمضح هلا لوسرندف رط وب را دتکب ونود هلپا یوق وید یدلوا لګ
 یدشودهنب رادرا بوقیج هلان, رجاهمرفن زویکبا ندراصناو نی رجاهم
 فیفخ یرلکوب هکیدراراتا نیرلفجراغط قب وسرلللوا ه دنا و نایفس وبا
 یرل-هحراغط لوا بولک ن دنرادرا نوا هلوا ناسا قاق بولوا
 ع وجر هب هدم بویلوا ردقم كعشرا هرلنا هللا لوسر یدزرروشود

 بورویپ فالخسا نیراترضح هبالوپا هد هرونم هنده هسعفدوب رلیدرویپ
 ن زامن مارب هدراقدلوا لصاو هیدنندم ر دشلوا نوک شب یراتیغ تدم

 ةمطاف لع ترضح هدننآ ها یذوب و رایدرویب رها هغلزغوب نابرق بولیق
 شب نوا یراف رش نس تقو لوا هکرابدرویب جوزت نی راترضح ارهزا

E تا o 
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 ل وخد هل یغودلوا كت هرفاک لوا بوراو هللا هجک ربع سب یدردیا
 یهنوعلملوا نامه زروبواهدنفارطا كناكولبرپ ندندالواهکندروک یدلبا

 هنسکوک كن جات بوب وق هفرطرب ینیدلویبص نات هدننایو بوکچ اکیرب
 ن زامن حابص بولک هن و یدل وا لاله ب ویچ ندنس هقراو ید وق
 ر وضح زع مالعا ییهیْضق تروص بولبقاعم هللا یرلترضح هللالوسر
 فیرش لاوش نالوا یبا یه رکی كننوبت مدقم (هدعب) یدلیق

 یسهوزغ هرفرف اکا یدلوب ع وقو یسهوزغ ردکلا ءرفرق هدک دتا لوخد

 هلا لوسر رداسکم ضرار. هرق رق و ردا كب وصرب ردک ررید جد

 چ وا هدناو لصاو هن وصر مانردک بوقیچ هل دص ملس یب یرایرضح

 تسار هبهسيک نکل رایدروی رارقو ثکم نوک نوا هدناور ضبو نوک

 ردسشل وا هک شب نوا تیغ كني راتریضح هلالوسر سپ رلیدلک
 رلْهار هعیاحیم وتکم مانا هدشاورضعب و ییهظیرعن عابسهد ەن دمو

 قیوس ې هورغ وب یراضعب یدرروتوک بلاط یبا نب یلع ییاول و یدیا
 ع وقو یسهی سم ربع نب ملاس هدیآ وب هن و رارديا رک ذ هرکصندنس هوزغ
 یان حشر, شلوا غلاب هنشاب یئرکی زوب هنیرزوا یدوهد كفعیبا یدلوپ
 یدرلیوسرعش هدباب لواو یدردیا ضیرح قلخ هنبرزوا هللا لوسر بولوا
 هڪ یدنایط هنیرزوا بویوق هنب رزوا یرکج جلف بوراو ماسسپ
 لاخدا هنل زبسینابواک مدآ زار یدرقیح هللاو دعلوا یدلجناص هنکشود

 نوک شب نوا ندغ رش لاوش (هدعب) یدلوا كالهو رلیدلیا

 لبا یو سسکو حج كنون ظفلوب یدلوب عوفو عایق ین هورغ هدنرورم
 یس رد را و ی راتعاصم ردنطب رب ند هشدم د وهب بول وا رب اج ید
 یدروتوا هدننا بوراو هب یتویف ید وهي رب تروع برعرب هکندلواوب

 نوناخ یدتسا قجا نب زوب كن وئاخ بودا قازا ردتسد یدوهب

 تروع یدلغاب هنس هقرا یکتا كن و بویلوا دیعم یر هدقدنحاو

 تروع رلبدشاوک کا قلخ یدلچا یریدوا یکی غو دلاق هرزوا عانا
 یدلیا لبق یب یدوهبلوا بوبا رح هسهک رب ندمالسالهاسب یدرغاج
 هلا مالسا لها سد رلیدلنا لق ییالسع لوا ب وشوا ید رابدوهپ

 بوراو یرلنا یرلترضح هللالوسر بوشود هنتفورش هنسارا عاقیق ون
 لد هلاله كنهدعقلایذ یدلبا هربص اح هلیاهدیدش "ءرمصاحم هک شبنوا



( ۱۰۸ ) 

 لاسرا ی هدرم هب هنن دم ین هنراح ندیز یتوک ادتا كلاوش بودا مام

 هیفرتفو لوا هن دم لها هکیدلوا لصاو ههندم هداه تقو رابدروس

 هدننافو كن هیقر یدیارشعا نفد زونه ینب راترضح هللا لوسر تن

 یراترضح هسیقر یراهمرکم ذجوز یرلترضح نامو ردوب لاوقا محا
 ندعانغ یرلترض> هللا لوسر س یدیا راشم ه دیک هنسارغردب نوتا

 تورو صا نکردیک بولود ندرد ورايدروب جارخا نس هصح كیا

 لتف اربص یراترمضح تباث نب مصاع یتوءلم یرلکدید طعم ییان هع

 رلیدرویپ لاحترا یرغوط هب هرونم ٌهنیدم یراترضح هلها لوسرسب یدلبا
 هللا دبع ن دنزامون, هنیرزوا كراناو یدیا هر هلب یراساو عانغ لاوما

 نیلبسلا نيب یتونغ هدنرافدقیچ ن دقیضم یدیا راشمرویب نیبعت یک نیا
 یدلوا توف بلطنب ثراطان هدیبع هدناو را درو مست هب وسلا ىلع

 هدلح مان ارفص یراترضح ههالوسرو یدیا شسک ی غانا كلا دیلو اریز
 هلا لوسرو یدروا نب وب كئراطا نب رضن رادرویب ما هی ىلع ترضح
 هب هرونم ندم مدقم نوکر پ ند بسا بوک یخد ندا لوا یراترضح
 یل رفت هدس مارک باحصا هدک داک ید رارب سا هرکص رایدروب لوخد

 نب هونع نابنس وبا ن دفرطوب رلیدرویب ( اربخ ےھب اوصوتساو )رلیدروہ
 یدروص نیربخ كثد رقندنابهلوا بولک هب هکم بلط)ادمع نی ثراح

 نبراکدتسا دلبا میلست هرلنا یزع رزوموا بوراوزب نامه هکید دنایفسوب|

 م لبيع جد اخ هدصوضخو نکلرایدلیار سا نب راکدتسارل دردلوا

 هلهجو رب هرکسع لوا یدرزب هرلتا قابا قدلوا ینالم هرامدآ ضاب ارب ز
 _ همالسا هک یدنلوبهدنا عفاروبا یمادخ رپ كسابع یدیلکد نکم تمواقم
  هکنالم نیرلکدروک لوا هاو ه دک دتشا نمالک كنايفسوبا ی دشمرک

 4 بوق كرد ر لضقلا ما نا یدروا هل سرب 5ا بهلوا یدند یدنا

 1 راقڪسا ی هلوک لوا ندنغدلوا ه دنوب یسیدنفا یدروآ هثشاب كبهاوبا

 . ییچوا)  رلیدلباهحونیاربنوجا روال اله هدردب و یدید نسردیا
 ۱ لاوحا "دیش و اب ارسو تاو رغ نالوا نیکد هر هنس یه وا ( فرح

  یدع نبریع "هب رس « دقدلاق هه شب ندفب رش ناضمر رد هدنرکذ
 تن مصع یروع كنا نا دیز نب دیزب هک ی دلوب ع وقو یمطلا
 ۱ اذا هلس و هیلع هّهالبص هللا لوتسر بودنا بیعت یمالسا اناد ناو یه
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 مالک یکلوا هش ورلب دروس ضارعا ن دلا ه دکندید روا نيران وب كرلنا

 روا نی ران و هوا لوسراد یراترضح رع هن و راندروس هداعا ن راقب رش

 « دقدروس قاطتسا هعقد یجچواو رای دروب ضارعا ندنا ه و یدید

 هیدفندرلنا رک هسرابد روب وفع رک هسرابد هللا لوسراب یراتمضح ر کب وبا

 نالوا هدنرلکرابم هجو كنب راترضح مرکا لوسر هدنراکدید كدیا لوبق
 نوا ن دمالسا لهاورا درو لوق ې هیدف ندرلنا بولو البازل المرات

 ىستلا ندراصنا ى و نرجاهم یسّلا هکندلوا د.هش مدآ ترد

 هدنیش تازه ندا روهظ هدنوک لواو یدیا ن دسوا یدردو ن دجرزخ

 ندراکر شم یدلبا ما یراترمضح هلا لوسر هدعب ردکرک هسلوا رکذ

 هدنعردفلخ ن هبما نکلرلبدنآ هبیلق ینیدزاق كنب رودنک یرانلوا دره

 زایدلیا رنروک بونا قاربطو شاط هنیرزوا بویقا هبیلق ینا هلفلوا تتن
 هللاو دعو یدبا ددع ترد یرکب یدیدانص كنیکر شم نابتا هسیلق

 لوا رايدلبا لتق اعم ارفع نذاعءو ورع ن ذاعم ندراصنا يعل لهجو با

 لنق یخد ماشه نب صاع یشادنرقو یدیا هدنشاب شت نوعلم لوا هدتقو
 رد شما لتف راه سوک یربغ ند راصنا یلهجوا هکر د راضعب یدئلوا

 دوض> بوسک نشاب تالهج وبا هک رد وره ندنراترضح دوهم ن, هللادبع
 بوروب ويد( وهالا هلال یذلا هللا)یرلترضح هللا لوسر رابدروتک هي یوبن

 هللالوسرکر دشعد یرلترمضح د وءسنا هنن ورابدرو رارکت هعفد چوا

 بوروط هن رزوا كلهج وباو رایدعیچ بوید ( وهالا هلا ال) یرلترضح
 رلیدروم ( ةمالا « ذه نوعرف ناك اذه هللاودع ا كارخا یذلا هو دا )
 هنسوکو ب یدلبا لیاذو روخ نسیعشد هلایا هکنوسلوادج- ههللالوا یحی
 ندنالواروصنم یراترمضح هللالوسرو ر دکعد یدا یتوعرف كما وب

 هرزوا كلج وک نوک یمجوا بوروبب رارق ه دم لوا نوک چ وا هرکص

 یزااناب و یرادآ یرافک نالوا هدنا بواک هنب رزوا ك لو رلبدروس ما

 دعو هرسرکیر بوروی ادن ويد نالف نب نالفا و نالف نب نالفا هلي رادا
 ود قدلو قح یغیدروب دعو هر ك رع ر زب یمرکیدلوت قحنک و دلبا

 یراترضح هللا لوسر هدک دید رونو ماکت هع هلزواوارع ترضحرابدروب
 رداق هکعا مالک د ر رلنآ نکازکس عشا هدا ز ند رانا زس ییوزوس مب

 نی رومآردب هدناضهر رخا یراترضح هللالوسر هکاتقو رابدروس ردرالکد
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 3و رد را هروم هکردب ورم ندهنعهلایصر ىلع یدربدرروی زاجما

 هددجس یراترمضح هللا لوسر هکمدروک مدنود هن بورک هکنج رادقمرب
 لاح لوا هنب هد کیدنود رارکت بوراو هکنج هنپ یدزرید م ویقاب و یاب

 ه دردب موب یرلترضح هلا لوسر هکرد روک ذم هد ګو مدلوب هرزوا
 كرهدیا مستویدلاوقب وا ریقیفح رب ی ؛راودنک رابدا هدشد رع هلباقیدص

 یدرویب راو عقن هدنرزوا یسانانث لیرهج هتسشا اکس هدزم رکب ابا اب بوناوا

 توالت (ربدلا نولوب و عما مرهیس ) بوة ندنسویق كثي رع هدغب
 هلباتالهزوب رمشب لییاکیم ترضحو لب ریج ترمطح هکر دب وره یدروب
 ضاب « دنراشاب و راباوئا ضاس هدنژرزوا بوت هرات آ قلبا رابدلوا لزات

 راشةفراص هتسارا یرازوموا یکیا نی راجوا كنب زراتسد بولوا راهماع
 مو هکنالم ءاهس هکر دیو رم ندسابع ناارادیا هدنتروص ناسناو یدیا

 هکنالم هکر دثاتدو یدیا زهماع لشي ینوک نونحو راهماع ضا ه دردب
 ددمو ددع نامش ه دت رغ ب ودنا هلل اقم ه درد مو قحا مارک

 هکر دوب نالوا حدا ردشعا حرصت هدنرسفن رشک نا یو یدررولوا

 هدقدشوهط هنر رب رکسعیکیاو ردلک د صوص هردب مو كرالم *هلتاقم

 رفاکرب یدنآ هنب زوب كرافک بولا شاطقفوا جوارب یراترضح هه لوسر
 یرلشاط لواو هل وا شهرک ندنآ هن رزوک و هنب راکاد یتروبكنا هکیدلاو

 (یر هللانکلو تیءرذا تیهرامو) یدیارلشعد (هوحولا تهاش) هدقدن

 یرادقمرب بولوا مزرهنع شب رق سب ردشلوا لزا دبابو یسهع زا

 رب سا رفاکشکت و لتق رفاک شخ یدلوا بسا یرادقمرب و یدک ندجلق

 ۱2 ۳ تاللا نی لفوقو بطلا دبع ن د سابع ی دلوا

 نیراترمضح باطألانب رع هغلعب یزربساو ردندرلناوا رسا بلاط ینا نبا

 یراترضح هللا لوسر یدلغب هعکب تغاب كسسابع یدباراثمرویب نیبعت
 غلاب هراصنا ربخوب یدمریکو قب وا هنب رازوک بود شا نسی دلکیا كسابع

 بواک نوعا یوبن یاضر لیصحو راید-ابا ق الطا یسابع ہ دق دلوا

 یراترضح هللا لوسر سب را بدلوا دنماجر نوما كع اق الطا هلا اهب یسابع
 هناصس قح هتشا هکرایدیدو رایدرویب ه راشنسا نوجا یصوصخ یراسا
 كا هنوکه ن یدعا یدلیا رداق هکعا ماقتنا ذخا ند رانا یرس یلاعتو

 ها لوسراب هنع ههاینر رع رایدروب قاطنتسا یرلنا بوید رد زکیدا رح
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 لحو و ردرب ىج هلوا لاله لر فک نالف لعوب هةتا بویق هر نرالا

 هقیفطا یف بو رو نیت هل-جج ود ردر نح هلوا اله كرذاک نالف

 بويع ود ادجیسار, ندرالح یکودحا عضو نب رللا یراترضح هه لوسر
 ندلحع لوا یراترضح هفا لوسر هدعب رلیدلوا لاله هدر رب لوا هلج

 نالوابیرف هبهرد بولک شب رفو رایدراو بی رق هردب بور وب لاحترا
 كناسناهکرلیدوق هنس د موق یحرقر هسیا مالسا لهارلیدنوق ههودغ

 تب رد هن وصردب تواک مدعم نوکرشمو یدرولموک یرثدانا كناويحو

 یدیاراشهزاق بیلقر نوجحارلددنکو یدنارلشعا طب یب وص تولوق

 تسدیا هنیک كمالسا لها هدقدلوا ح ابص بوک هرزوا لاحوب هجک لوا
 ب ارطضا هلذاواسسبم لوصو هی وص بو دا اضتقا لس هی و قلا
 لاعتقحسییدلبااقلا هسوسو هنصءبكرانا نا طش بوشود هند وشاو

 بولا تس دا ب وعا ن دناو ی دقا را هرد ب و ر دناوک رول رپ

 یدشکب رر بولصاب را غو د رکو راددردلوط نب رلباق هلج بودا لغو

 را هسوسو لوا بولوا لابلا هف رحو لاح شوخ نولس یدلوا ناهوک قیا

 رکب ویا ب وئلوا انب شب رعر نوا یرلترضح ها لورو یدلوا لناز
 ندنفرط رافک کردہ و ا ند لع ,ترض>رایدلوا رارقرب هدنما الا
 رایدلک یی رداکا هببش یش ادنرفو دیلو لیغوا ب واکو رانا هعب ر نب هتع

 نسرلوگنس هدنراقدراووشرف اک | یجاقر ندنراتکیراصناو رایت بلطزرابمو
 ردق وب نعسبا هلک زس مزب هدن رلکدرب وربخ نفی دلوامک رلنا یدروص وید

 یلعا 8) یرلترضح هلا لوسر سد یدید زرتسا نرالغوا نم هجوعزب
 ه هع هزج هکر د لع ترضح هدنراقد روس ود (هدننعات ق هرجا ق

 بوکاطخ ةلج یکیا هدنسارا دیلو هليا هدیبعو مدراو وشراق هی هبشنب و

 یهديبعو لتقینا بوراو هن رزوا لدیلوز, هرکصرایدلهرا یرخا یرب ره
 سان هدعب ردشعدر دن اب اور خصاوب رح نبا ق دراتیج ن دنادیم بولا

 تقو لوا ی رات رضح هللا ل وسرو راب دشدیا هلج بوشلقش هنب رب رپ
 یدرارروی زانو ع ضقت بودناباطیرصن کودلبادعو ندنب رهدشپ رع

 دیک اکس یدیاكسردبا لاله 2 تعاجو نوکوب نسرکا برا و

 هللا لوسراب یراترضح رکب وبا یدزاردبا مادقا هداعد ود غا تدابع

 یعرک دعویودلناءزس یاعت قحهتما|كمروب حالا هبت وب هتیلاعاا بر

_ 
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 هراسوع ترمضح كلارا وثب هرازسزپ زی هلکنسزب هلیااضما هسیایدلبا رعا
 هکلب ز رعد ( نودعاق انههانا الناقف كب ر و تنا بهذا ) یکی رلکدید

 هکن وه ها لواو نولتاقم امکعم اناو الناقفكب رو تنا بهذا هکز رید

 كسردیک هنب رهش شبح نعي هداملا كرب نسرک | یدردنوک بشی قحییس
 رخ یاعد اکا هدک دید هل وب دادقم زردیک هل هلکنس هح والصاو اکا ات

 تراشااکب سانیایعب ( یلعاورشاسانلااھیا ) هکرلب دروب هرکص رایدروب

 باطخوب بوروپب وید ردکر ک كع ا هجن هدصوصخوپ زسر ده نعي كلبق
 یرلک دتا تعب هد هبعع راصتا ارز راب دروب دارم یراصتا هلا باطتسم

 رک هظفاحم هک هزع رهش مزب رازسات هللا لوسراب هکیدیا راشعد تقو
 مدرک مزب یرمغ ه رکص ن دل وخد هزم رهش تولک نکل زرلوا هدندیق

 نس قس ر وتفاص ند هل یزع رانوتاخو یرع رالغواو یرعسعنو نسرولوا
 یراترضح مرکآلوسر سپ زرولوا هرزوا هظفاح بوتقاص ندنا ید
 مزال كْعا دصق نشد رپ نکا هدنحما كل هنیدم هکید زا ر دبا فوخ ندنا
 نشد هر شط ند هنن دم نکل ب ودا ترصن هژودنک راصاا هسرولک

 سالااهيا ) یراترمضح هللا لوسر هکنوج را هيلا مالا کتک هنب رزوا

 هللا لوسراب هثع ها یر ذاعمنب دعس ندراصن نامه رایدروب (یلع اوریشا

 هقالوسر یدید زس ردنا دار کتیا باطخ هز ندقمرو هلی وت هکایوک

 كدروتک ناما اکسزرب هکیدید لخ اب راد عمود رد هلب وا ی راترضح

 داقتعا و داععا هنغدلوا قح كک.دروتک كنس و دابا قیدصت نسو

 ست كد رو قاتیمو دهع « رز وا ڭغا لالما و تعاطا اکس ب ودنا

 یدردنوکر مش قح نیس هک نوڪ هها لواروب کسرلبد هزه هلال وسراب

 هز منه دز, و ززلاق هیوریکر ع رب بوریک هل هلکنسزپ كسررک هیاب زدوش كس رکا
 زراقداص هدنتق وافاو زرا راص هدنتفو برح ز نا هارکتسا ندل وا لباقم

 امه هزتسوک یرلیش كفج هلوا رورساکس ندزب یلاسهقح هکر دوج رم

 سپ هليا تع زع هفرط كك ودیا دار هلهزب بودیا ل سوت ههللا هكرب
 یدعا هک دروب بواوا رورسم ندنالک وب دعس ی رلترمضح هللالوسر
 كنهغاطیکیا اکب یلاستق> هک نوسلوا هدژه هرمسو كيوروپ هللاهک ر لع

 لاله كموخ یدعشن هکا وڪ نوصعح هللا و ردشمروب دعو یر

 كرابم ی رلت رضح هللالوسر هک ر دو مو ممدکعا رظن هرلګ یرلعج هلوا

 نا اس سس سس تا ی لات اس تب وف

 ی
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 هلذلرویب ناسحا هلبب هلا یرارباس ی رارجاو یراهصح كرلنا ن دتونغ نکل
 رافڪو یدیاراو معب شع و تآ ج وا هلراناو رایدلوا یک شغاوب هلب
 ولنآزو بولوا ددع ىللا زو زوعط ه دتاور صعب د دع كرا ا

 نوڪ هعجج ىد نوا كلاض مر هلئاقمو ىدا راو یرا معب زو دیو
 هن وک یربغ یخدرلضءب رد) وا عقاو ینوک یستربا رازاب هدا وررب و

 لک د لعا قبس داعمو دصفرب ندنفرط نولس* هبهلناّعم ویو ردراثیوس

 نکلو داعیلای تفلتخال مدعاونواو) هکررویب یاسدو هناعسقح یدیا
 قم ر وا ناب راک شبرف مالسالها نکلو (الوعفم ناک ارما هللایضع)

 بولوا هدماشهلبایشک یا نایقسوبا هکیدلوا وب یبصا یدیاراشلیارص

 هک هلبا هعظع*هل-فاق سب یدبا ندیشک لیلا لوا ید صاعلا نب و رع
 هللا لوسر یراربخ هدنرلقدل وا بب رق هردب یدیا هل رانا شب رق لا وما

 كرنا یارک باحصاسب یدلوا لصاو هنیراترضح اس و هيلع هللا یلص

 لام هج وب هل رلناو ردیاب راک شب روب بوروب بیغرت هغمراو هتنرارزوا

 ه زس یون لوا یلاسعت قح هکر دوج مع راو هن رارزوا كلرانوش ردراو
 رلیدرب و رخ یلاجر تاق و لام ترک نال وا هدرانا بوید هیلبا ناسحا

 راد ربخ ندن راقدقیج كنب رلت مضح هللال وسر نایفسوپا ندفرطوب
 كمرب و ربخ هشپ رق بودیا راسا یب یراففلاو رعن, مضع هدقدل وا

 رلیدقج ندهکم بولوا مجمدآ نیش هک یدلبالاسرا هلعلالع نوجا

 هن رپ خدلوا بويعا فلخت هسوکرب یربغ ندبهل وبا ندشیرق فارشا
 هیاحور یرلترضح هللا لوسر یدردنوک ییهربغلا ن, ماشهلا ن صاع

 یراقدقیچ ند هکه نوجا قهراتروف نیران راک یس هقناط شیرق هدنرلکدلک
 هکرلیدرویب هراشتسا هلا مارک باڪڪا یرلترض> هقالوسرو یدلکیربخ

 هب ر اح هلبا شب رق م اعریفن هسخ وپ ر دبسانم یمکعا بلط یت ابراک
 ك هقناط یا وب هرازس یلاعت هلا هکیدروب و ردبسانم كعا یمهناقمو

 س یشب رق دوخابو كلیق راتخا یاب ر اکایردشم ر وہ دعو ینسیرپ
 ربغم یراترضح هللا لوسرورابد رتسوک لسم هنفرط ناب راک مارکب احا
 هل راز وس بوخ ب وديا مایق یراترضح رکب وبا تعاس لوا رلیدلوا
 یک رکب وبا ید رع ت رضح ہ رکص یدلبا بییطت نراقب رش رطاخ
 هناکس یاعت قح هللا لوسراد بودا مایق جدو رع ن دادعم هدعب رایدتا

۰ ( 
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 رل دیا هدنراف رشدم* یدنک کرد رلیضعب راب دیا هد دج دلس و یدیا

 فر رش دج“ لوا نوود ید رلقص نالوا هدنژ دراو رایدلود هلو رط
 2: یصو 2 : ٠ “٠٠ 2 1 3 لوح وو یدساوا هيس نفل ره
 هث فرط همرکم دیک جد رانا یدررالیق یزام حابص اق لها هدقدلوا

 تبب هکردپ ورم ندنرانرضح سابع نبا هک نوسلوا مولعم رایدلیا هجوت
 فیلأت یدوهب بولق هلکنا بولوا هرکصندنرعه كعا هلق یسدقْلا

 هلا لص هللا لوسر جد هدتاوررب ندسابع نا هش نکل ردشلروم هدارا

 هکو لاح ىدراراليق زاغ هفرط سدقلا تب هددمرکم هکم سو هلع

 جارخاكنیربط نی كتاوریکیاوب و ردشلوا دراو وید یدیا هدنراکوا هک

 یراترمضح ا لوسر ردشعد هکردنکع یھلوا قبفوت هلبا یت, ودلما
 یدئاوا فرص هسدعلاتب هرکص بولیق زا یرغوط هیدمرکم سک الوا
 هرکص بولیق هس دقلاتد یآ نکس نوا هد هنیدمو هنس چ وا هدهکمو

 ب.هعیچوروا فیرش ناضعر هدعب ردشمروی هیحوت هر هبعک یال اعل قح

 هرطف ةاکز مدقم نوک یکیاندفب رشدیع بولب روپ ضرف هد هلق لب وحت
 ناضر رد هدرکذ داغ (فرحیمکا) ۰ یدسلوا باا

 رد ردآ یجئزوفط نوا ندنرانوبامه مدقم هک هدقدلوا لخاد فد رش

 هنائرد و یمظعردب ویربکر دب هب هفرش "ورغوب یدلوپ عوقو یس هوزغ
 نب دلج ن ردب بولوا هب رق روهشمرب ردب راربد دلا ردب و رونلوا هیعسن
 ردشنلوا تبسن اکا لح لوا ندنرلکدتا لوزت هلحم لوا هلاک ن یصنلا

 کرد راضءهب ر دشهزاق یی ویق یهدلحم لوا ثراح نب ردب هکر ید راضعب
 ردب هدنا بولوافاص دوخاب نوګا یس هرادتسار دیسا كل ویفلوا ردب

 هب هو نغوب كن راترضح ها لوسرو ردشُملوا همر دب نوجا یکیدنروک
 هکر دشلوب عوقونوکی متر | هعجج یکی نوا كف رش ناضهر یراجورخ
 ..یججرکس كروب نم رهش هکر یدراضعب ردبشاب كنبآ یجنزوفط نوا كنرجه
 ا رلترضح یراصعنالا ةبابل وبا هد هرونم دمو رد راشمتبجیتوک

 رایدفچ هجر لب ےھبلع ها ناوضر راصنا هی هوزغوب رایدروب فالتعسا
 یراترضح هللالوسرو یدیغوب یرلقدتیج هبارغ راصنا هعلک هتقووب
 بویلوا طاح هرذب هيز کسو ردشب زویچوا یددع درلناعیح هلس هلبا

 و قو ا ا

 ۳۳۱ NA OTs Maص ۳۶۳
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 یرلترموح هللا لوسریدراشهرو مافم اقیدوس ال ادع نب هس وبا: د هنن دم

 یداوب عوقویلواردیهورغهدک دارو ره نوک نوا بونود ندهریشعلاةوزرغ
 سپ یدلیا تراغ یب هنیدم حرس ی رهفلا راح نبزرک هکیدلواوب یبسو
 ما ة4 اق یب هثراح نب دیز بوقیج هلبا یبلط كلا ی راترضح هللا لوسر
 بوروتک ی راترضح بل اطیا نب یلع نی رانوب ا ق اتسو راب دلیق
 رایدروی عوجر بویعنب هزرکن کل بولوا لصاو هلاوقس هدنس هیحان رد
 "برس هدیآ یخ دن نوا ندنرللاع مدقع هک هدک دعا لوخد بجر رهشهدعب

 هدتياور ضعب و هليا یک زکس ینا هکیدلوب عوقو شم نب هللادبع
 نناب راک شب رق هب هل مقاو هدلوب كل هکر ند هکم هلبایثکی کیانوا

 کوب مدآو ابب ز روب نم ناب راک هدنراوصو رایدرو لاسرا نوجا كمنزوک
 كيحر یدبا هللا نا راک ییرمضا ن و_۶ یدارغوا هنب رزوا كرلنا هلبا

 رایدلبا ق افئاو ع اججا هرزوا كا كنج هلرلذا رلن اسم هلغلوا توک رخا
 ناععولتفیورعسد یدبا ررفء یرللوخ د هب هکمرا هنا رخ ار کا ارز

 بولآ ینو ی دجاق رل بودیاربسا یناسک نیمکح هلی هللادبعنبا
 لسو هيلع هللا یلص هلا لوسر هدنراکد اکر دتینغیادتبا هدمالساو و رلیدنود

 هلی ارتسا کیا لواورابد روس مدایاهاود دبا لاتف هدمارحرهش هرسنب

 عیسقت هلیا رد مانغ هدنراکدلک ندردب ٌهوزغ ات بوروی ربخ آن یعانغ راس
 وبدیدلآ لام توکود ناو هدما حرهشدحیسهرفک شیرقورلیدروب

 ( مارطارهشاانعكواثسو) ىرلار طح یا ءتو ها قحو رایدلبادینشو

 هک ردنعدهدصوصخو شعچ نب هللا دبعو یدرویب لازتا نس هع رک تبآ
 کدودص * دشارثلاذ یار ولدن.مظعاو * ةيظع مارا الق نودعت »

 ی رضا نبا نم اتقس #* ده اش و ءار هللاو هب رفکو * دڅ ل وداع

 هلباهب هللادبع نب ن اُم هرکص « دقاو ب رطادقوا ال تاب * انحامر
 ناسک ن ےکحو ردشلوا دره ارفاک هد هکم بواوا صالخ ندکل رسا

 هزوعم رب هدعب تواوا داقتعالا یو نال سهو فرش هللا مالسا قرص

 ی نکس ن وا هدنراکدلک هب هنیدم هدعب هللاهجر یدل وا دیهسش یتوک
 هیهم رکم ةبمک هلبق ندسسدق» تب هدنفصتتم فی رش نابعش نالوا یآ
 لب وا سس و هيلع هللا لص هللالوسر هد هلق لیوحت تقو یدنلوا لی وح

 یزاب یدنکیا هک ریدرلیضهب رابدیا هدنع وکر کتک ر یخکیا كنص رف
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 كترحهوردنآ یجنزوفطهکردش!وبعوقوهدنشاب كنبآ هدعقلا یذ هي رسوب
 هتسو ی دلک همالسا مالس نب هللادبع نددوهد یاسور هد: هنس ادا

 هرارزن دعسا ند راګونب یسلر هک یدلوا توف بیعن یکیا هدهرول نه

 یرانرضح هها لوسرهک مدهلان مولکو رد یلسلا رورعء نب ءار یس رپ و
 ندراکرشمهد هکهویدلوا توف هد هنسوب ید اراش م روس لوز هس كلا

 ( هک ییکیا ) رایدلوا ل اله هربخم نب دیلو و یمهسلا لاو نب ص ع
 . رد هن رزوا فرح ج افرب هدنرکذ عب اقو نالوا هدنس هنس ییا كب رعه

 ردهدنرکذ لاوحا راسو یزاسغم نالوا كد هاربک ر دب ( ف رح یکلوا )
 یسوزغ نادو ردیآ یبنکیانوا كن وبن مودق هک هدک دلیالوخد ییآرفص

 زرید ځد ءاوبا هژزغاکاو رد زافم یادتا هدیعس *هوزغوب ی دلوا عقاو
 ندهن دم هلبادها ګد د ع شا سو هيلع هللا لص مرک |لوسررد هلکنوپ یت رهش

 بوارق را حا شود بب زهرج ترمض>نرلمآوت ترصن عو رایدقرچ
 شو رق رايد وق مافم اق نیرلت رضح هد ابڪ نب دعس هد هرونم هنیدم
 هلا ل الجاو تلودو ل ابقاو ت د اصس ب ورو هار مرع هليا یدصق
 نعل هعداوم ب ولوا هاو اما ن دن اش اک دیس لوا هرمون نکراردیک
 لو الا عی ر هدءبراید روپ تعجامم هب هنده و رک هلا ی رلعا هلاصم

 یسهوزغطا وبرد آی چجو انوا كن رانوبامش مودق هک هدقدلوا لخادیآ

 ا یرات ضخ ہلا لوسر رد هورغ یفکیا هکی دلوا عقاو
 هارمرع هلا یدصة ق هروا یشدرق ناب راک بوقیح ند هنبدم هلامدازویکیا

 بناسهد هن دمویدبا هدن اب ر اک لوا یعمخا فاح نب هيما هکر لبدروی

 هد هوزغوب نکا یدیاراشمرویب نیشناج نب رار ضح نوءظم نب ناڪ نبا
 لخاد یو الا یذاجج هدعب ی دلروب عوجر ب ویلوا عقاو ل اقو برح
 هرشع هژرغ ر د1 شب ن وا كنب رانو ا م دقم هک ءدق دلوا

 رارواوا نک اس دهون هدنآ هکر دعطومرپ هدعش هرمشع ول یدلو عوقو

 هليا مدآ زویکیا هدتیاور ضب ومدآ زو شب لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 هلبا هب و انه هکیدیا راو هود عب ربعب زوتوا هجت رل هل رل دراو هلع لوا
 ناقیح هماش ندهکم بوروئوک ن رام لع هنع هللایصر هرج یدرزیب

 نداک هبا یرال وب شمک هحدقمرلنا یدرل_ثمرویدصق یشپ رق ناب راک
 هعف د و رابدروپ فی رشت ییهرونم هنن دم هنب توروپ هحاصم هلا طب دمو
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 ه.هخ ند حوف ح وقف قاخ  توروس اارمس تعب فرطفرطو داهحو

 لاو هيلع هللا یلص هللالوسر رس باک رلبدروی هدهاحج هجتږا لوخد

 كغ هیعسلهب رسو تعب ین راق دلوي هل و هورغییارغیرلفدناوب هلی سقت
 ها هیناتحءاد دست و هلم هم نیس حق یظفلهب رسو ردرانءحالطصا هرزوا

 دو راوهزویشپ ندمدا زوب رلظفاوب بولوا ناقیحزدنوک هبراسو ناقیج هک

 ساخ هرکسع میظعو ررید ثمب هپ هقرف نالوب ندنوب ب ووا قالطا
 یدی یرکی ه وزغ یراق دقیچ هسفن كنب راترضح هللا لوسر سب ررید
 دحاو رد کر ردراشعا هتاعم سقلا یرلید نک هدنزوتط بواوا د دع

 تن اطو هکع حنو ریخو ه طو ردو ق دنخو عیسل صو نيدح و

 ادتاو رد ددع ید قرق یژهب رس كرات رضح هللا ل وسرو ردرا هوزغ
 ردا ناضءهر EE هدشاب كا یجند ندنرالوخد هر هن ده یرلثعد

 یرلمرکم عردنلوا هدنلوالا و كن رعل ۸ رک د راضعب

 دقع اول ضابب رب بورویپ بصنریما هه زوتوا یهنع ها یضر هرج
 ەاراک شی رق بوراو ەكىدلىا معاو یدیاندنن راهه ر وتوا رلیدروس

 یدیاراوبک ارزویحوا ههسهل بواوا هدنابراک لوا لهج وبا را هاب | ضرعت
 راب دلو د بویغا لاتق هاکمرک هن رلارا يهل ارع ن یدحت هدنرلذ داوالباقم

 هک یدلوا عقاو هدلاوشسآز بلطل دیش نی ترا نادا ریش هدف

 E نیا جاوا یقدلرما نا ردنا یجترکس
 هلا ن ايف س وبا هک رلیدرویب لاسرا نوجا هلن اعم هلا برح لک نایفس وا

 یا نب دعس جما بویلوا عقاو ل انق هدنرلب نکل یدیا راو رفاک ز ویکیا
 روهنموردوب قوا نالبتآ ادا ها لیبسف یدتآ قوا یراترضح صاقو
 دقع هن رلارضح هدیبع ويا اول ن انلوا دقع لوا هدعالسا هک ردوب نالوا

 یا و و رار د رداول ناثلوا دهع هنن رلترضح هرج راضعد هوا اول ناثلوا

 ندر جد یسکدا كراول لواس وا و دون هلهحوو ین كتاور

 یبسنلوا ل اسراو ثمب كني رات رطح «دیع وا نکل ردشفاوا دقع
 هکیدل و عوقو صاقو ینا نب دعس "هی رس هدعب رد-ثلاو ورک ندیسرب

 هرار> هللا دربن دره رقت ی رک بو روی دتعاول ضا ر ید اکا
 هر وب رم لګ س هروا نار اک كند رف هد هکرادروس لاسرا

 رلبدلک بولود هلل وب شم لوا نو ڪڪر نا راک هدنرلق دل وب لوصو
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 ه دوس تل ی هدنا كناو رل,دح لوب رب هذن رشد ندناو نيت

 كنارهاط جاوزا هکر د یناسارخ ءاطع رایدرو نییعت هن راترمضح

 هايس هدنرزوا یراوق بوللوا انب ندلخت دب رج هکمدروک بوشذی هن را
 هقن رش دع“ نوئلوا مدهرلنا هلایرما كد لو یدیاراو حوس» ندلق

 هن رزوایاحیرلن وب ی دیا ون هک ددقر هیاغا بب سم ن دیعس هدقدناواقاطا

 مالسلاو ةولصلا هيلع هللا لوسر بوروکیرلنا قلخ هک ات ید راهیابا كرت
 بس ه دهز ندرخافتو رتاکن هسانو ید هلس نراقدروس افتکا هللا هل

 هدننآ یعسب كن رامودق رلیدشلغا هل هليا دیعس ید رالوا هدناو یدیلوا

 ۵ هسسوک ناسقطاعجب هک هسیک شب قرق ندنربره نی راصناو ن رجاهم

 رهلواثراو هني ربرپ و بولواهرزوا ةاساوم هنن رب هکرابدلیق شادنرق هلی رب رب
 تب ( ضب یوامهضعب ماحرالا اواواو ) هرکصندردبات هرزوا لاحو و
 هت دص شاع هدنشابكیآ یجزوفطورلبدلوا ماودرب هلو الزان یس هع رک

 هدتقو لواو ردرل-شعد « دیجرکسراضءب رابدروس فافز هنب رات رطح

 هدن-شاب ید تقو یراقدروم جوز رلیدباهدنشا زوهط یرلترضح هشاغ
 تناور نداهنع هللایع ر هشداع یراخش ريدا هد لا هکر بد راض ر راندا

 هپ هن.دم هرکص بوئلوا ضرف تعکر رشکیا تمکرمشیکیا زامن هکر اردیا
 ینیدنلوا ضرف ادتا رفس ة الصو یدناوا ضرف ترد ورلبدرو ترڪ

 قل وا هرکص یآرب ن دنر جه صوصخوب ه دتیاور ضعب ی دلاق « رزوا
 ندش رفاسم هدعب بوئلوا ضرف تەکر ترد ادتبا هکر ید راضعب رد هرزوا
 (ةالصلا رطش رفاسلا ىلع عضو هللا نا ) یلیلد كلوب و ردشملوا فیقخت
 ردشکلوا ضرف تکر ىکا هدرفسو ترد هدرضح نامه کر دراضءب و

 هکر دو یسلوا عیرمشت یدئلوا میرمشت ناذا هرکص یآ یکیارب ندنرجهو

 دوخا هلبا یو دوخاب و هلا یس قر كنهپ ر دبعنب هبلعتنب دی زن هللادبع
 قیقح هدبهاوم ردشلوا مدقم ندر عه هکر دراضعب و هلوا شلوا هلبایسکیا
 بودنااضتقا شرمخأت لداهح هیهلاتکح هدتنب لئاوا هرزوا یتیدئوا
 . هنلوسر یلامت هللا هرکصن دقدنلوا یهن لانق هلا هعرک تیآ هداز ندشع
 نالوا لزان ادتا هدصوصخوب هکر دب و ره یدروب نذا نوا داهح

 (ریدقل مهرصن ىلع هللاناو اولظ ےھناپ نولتاسقب نر ذال نذا ) ھم رکتیآ
 - ازغ هلبا رافک مارک باصاو یراترضح هللالوسر سب ردیس هع رکت بآ
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 ضرا ندرضرایدنک یزب هماخن هیماو هب هعسرن هدشو ق ر نا

 یتلاح كرانا یرلترضح هللا لوسرو نوعا یراکدت|جارخا هباب و

 انل ك راب ےھللا دشا وا ةكم اک ةندملا انیلا ببح هال ) ہدل راکد روک

 راد دروس مخیامد وب د (ةفعل ای ااهاجلقناو الاعخ و اندمو انعاصق

 ادا كرعهو رد هدنرک د یسان توب و دیم ( فرح یعجوا)

 سو هيلع هللالص هللالوسر رد هدنناب مباقو راس نالوا ا

 وش اکب راجت ون هکیدبد هدنرلکدتیا دارع قم روی انب دجسم یراترضح
 نک ربمغس نکل رلددتا دارم قلا نس هجا سكر و هلا ها یرکطاح

 یدلیا ادا ندنلام كرکب وبا نس ها بول [ نوناص هراند نوا بودا ا

 هکر ید سنا یدراسشمهچ هللا یلام هلج ند هکم یرلترمضح رکب وبا ارپ ز
 یدیا راو راثک رباقهوبرحو یراجاغاامرخ هدر, یغودلوا فیرش دجسم

 بوراتیچ نک هدا كرل رازمو بوسک یر امرخ یدروی هللالوسسر

 ی رالاد امرخ یدیتسمورلیدسک ج رک یدلبا حاورلید هلزود ب نحو
 فیرش دم لوا نولسحو رلیدلیق ندنج اغاامرخ نیراک رد بوتروا هلا
 یدررونک رشکا ی رک یرلترمطحرسا ن راع رلیدتا تمدخ هتساب

 اکا هللا لو سر نوجما یراترضح هللا لوسر د یرږ نوا یدنکی رب
 ندابلد ردراو رجا یکیا نوعا كنس ردراو رجار نوعا سان هک راد روب

 هکر دب ورح و ردیا لتق هیغاب هنف نسو ردکمحا دوسر كذب زا یک ہرکص

 ید رارشاط هلی هلرانا بوی وق رک هنب رل ہرهاط بایت تان اک رف
 ۃرخالارجارجالاناےھللا رهظاوانرربا اذه ربیخ لاجال لاجل ا اذھ)و

 نس هلبق كف رش دو یدرارروب ( هرج اهملاو ر ا صنالا جر اف

 ندنفرط هلق یتیفانوزوا بوپا وق جوا اکاو رایدلیق هنفرط س دملا تبب
 كییسک یخ ددوخا یک كلا خد هدنفرط یکیاو عارذ زوب یرغوط هب وربک
 یدزرولوا نکاس بولکنیکاسماک ا هک یدیاراورب كلهكلوکر هدناو رلبدتا
 ید راروئلوا هیعس هّفص لها روا « دنا بولوا عود هقفص لح لوا

 یرادقمر و بودبغاط همارک باحصایرلنا هکک رب یرلترضح هللالوسرو
 هکر بد یک هد رجس و یدرارب یماعط ماشخا بولاق هلراودنک جد

 لازمو رابدنروا هللا یرللاد امرخ نب رارزوا بوروچ ان توپ هدننأب لوص
 ھن رلترضح هشیاع یتیب یه دنناب لدتسو رلیدرویب لق اکا ن دب ویا ی
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 رورس راهظا ويد « راج نم ادم اذبح اب* راڪلا ب نمزاوج نڪ ۾

 مع ه دنراق دروي وید نسم روس نب یراترضح هلا ل وسر سپ راپدلبا
 روسیزس ملق خد مب هکرولبپ هللا هکیدرویپ هللا لوسررابد.د هللا لو راب
 نب سنا هنو رایدروپ وید مروس یزس دن هکر ولپ هللا هدناور رپ و
 یی هد و ه.لع ھا لص هللا لوسر کرد ود یرلترضح كلام

 رلنوئاخ هروتسمو بواوا ایضرپ یجحما كن هندم نوک ی راق دروب ف رشت
 * عادولتاینتنم انیلع ردبلاعلط » هکیدرر.د بوقیچ هنب رزوا نیجاجا
 ردو یا كلو هکر دب ورع و « عاد هه یدام انلع رکشلا بجو

 هلا ىضر سنا هنب و * عاطلا معالاب تّج انیف ثوعلا اهيا ( عارصم )

 هدنرلکدلک هب هثس دم سو هلع ها یلص هللا لوسر هکر دی وره ندهنع

 هاج) بولیغاط هرالوب مدخو نالعو یدان وا ندنحرف هلبا ییارج هشبح
 ندنراترضح هللا لوسریلبعترضحو یدراردبا ادل وید ( هللا لوسر دڅ
 لم یراترضح هللا لوسر و یدشواق هدابق بوتبج هرکص نوک چوا
 كد هرفص كن ]تشک ردرایضءب را دروب تماقایایدب هد وناییآ

 هللا ل وسر هلا تب و ےھلع هللا ناوضر راصنا و رد راشهروب ثکم

 جوا هکیدرلوا ههکرب یدزرروتک ماعط هن رلترمضح لسو هیلع هلهاص
 لقنندنلزمم كي وبا وبا ات هل وب هلبا ماعط هدهللالوسر باپ هسک ت ردو
 لس و هيلع هلا یلص هللا لوسر هدعب ردثلوا هرزوا لاونم وب هج روب

 بور وربعب یکیاو ےھرد زوشب هعفاروبا هلبا هثراحوبا نب دب ز یرات رطح
 یر هجو ز و ییوئلک ماو همطاف یر هع رک ب.راو رانا یدردنوک هپ هکم
 هللادبعو رایدرونک ههللالوسر بولآ یدیزنب هماساو یم ماو ییهدوس

 هکندروتک هل نلابع كنب راترمضح رکب وبا بوقیج هل هلرلنا رکب یبا نا
 هث راح یرلنا هدن راک دلک هب هنیدم ىدا هل رانا اهنع هللایضر هشیاع

 هلفایسر لالب و رکب وا هکروئوا تاورو رابدردنوق هی راد کنامعتلا نیا

 یدر ر روب هک دستا ذخا اج یی رات یضح رکیوبا رابدلوا موج امهذع

 لالب و « هلعا ل ارش نم یندا تولا و * هلها یف مبصم "ی معا لک »
 تبلالا » ید رار روي بودا توص عفر هیدقار اج ینبرلت رضح

 هایمامود ندرا له و * للجو رخوا یلوحددا وب * هلل نتا له یرعش
 هبتع هلبا تەل براب هکید راریدو « لبفطو ةماش یلنودبب لهو ٭ ةنحم

is و 
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 یدردیک قره هناوصوهتغاص كرابم لوایدرا نمرو كب رح الصا یتا
 هکیدک وج هنب رزوارپ یغودلوا دج باب هدک دلک هنراد راجن كلام

 لهس یرالغوا ور نب عفار بولوارغ دب رم لح ل وا هدتفو لوا
 قان هدعد رلبدیا هدنرخ كل هرارز ن دعسا بولوا مد رلثا ید كالرهسو

 كرنا تویا وبا بوعلاق ندلح لوا کیا «دنیزوا كنا ها لوس و
 ید ندنا هرکص ردنیلکن دز نر دسلاخ یما یدکوج هنکو ا یسوق

 یدرغاج بوغارب هرب ب وو یدکو چ بولک هلح کو دکو ج لوا هت بوقلاق
 كرع ریمغی بود وب ارا دروب ( هللاءاشنآل لا ذه)بورو_لوز هللا لو سرو

 راصنا راج نب رادو یدیا هل هثراحنب دیز یدروتک هب بوتلکود قنلحر

 یدج كني رلترضح هللالوسر راجون بولوا یلضفاو یطسوا كنیر راد

 هللالوسر هکردشمروس هکر دیو رهندیوباوبا رلب دنا یرلیاطكباطاادبع

 تسواكع وا نیو یدیا ران هوفاکیهدنراکدلک هیدن دم لسو هيلع هللا لص
 هک مدیداکا هدرمهدلاق اهنت لیا بويا ما موااخ مدرولوا ه دنس هفط

 یجوو كالماکا ار ز ردقمعسم ند زب هةوا هدوراقوب یرلنرضح هللالوسر

 هدقدلوا حابص قدموبا الصا ندهشیدنا وب بولا ماو نبسا رواوا لزا

 بویااباننوکت قدموبا الصا بويا ما هنو نب هن هک وب هللا لوسراب هک مديد
 هکر کردا قکس»ندزب رزس هغلوا هدرافو ارز هک مدد هدنرلقدروب ود

 یدردلوکر بیپ قح نس دکنوهعح هها لوا رولوا لزا یوو کالم هزمس
 هکر دشملوا رک ذو زسه لوا هدنتلا كنا رازس هک قیچ هی هفیقس رب یدیان
 یرلت رضح هلا لوسر هدکد لک هیهتیدم لوا عبت امدقم تیب كب ویا وبا وب

 ندنراګاو یدقارب ةا ا ددعز وترد هد هندم بودنا ان نوا

 رب رح بوتکمرب هاسو هيلع هللالص هللا لوسر و بولیق سدر هرانای رب
 لوا دن تب لوا هدعب یدیشمرب و هسر لوا نوا لاصبا هرع ریو

 لوا یرلرمض> بوبا وباو یدل وا كلام بورا وا اکا بولک هلبا یدابا
 ندنرااسن ا لوا هن دم لها ن دا ترص هرو ندنلس كلاع

 هن رل هناجداعس نیدنک یرلت رضح هللا لوسر هروک هلوقوت سی رلیدیا

 ردروکذ م هج هلبوب هدبهاوم رارولوا شمځا لوزن هنسهناخ رغ بوروی ل وز
 یسهقان كلسو هبلع هللایبص هلا لوسر هک ر دوره هنعهللایضر ندسنا

 بوتیچ هلرافدز هیراج ندراجت ونب هدک دکوچ هدنکو | یسوبق كبوبا وبا
0 
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 دنش»قاصص ینوک یسنربا رازاب یکی نوا كلوالاعیر ی رالوض و هب هنب دم
 یس هک هبنسعب نالوا لوالاعیر هرغ ندراغو ردشلوا هدنقو ینیدلوا

 ب ودا ثکم نوک چ واو بولوا لخاد یت وک نیا اکا و یدیاراثبعج
 یرالوصو هب هن. دم بوقیچ ندهکع سپیدیا راشفلکا هدلوب ههآ یکیانوا
 هکعا رظن هنب راکرابم هجو بولک اخ سد رولوا شلوا هدنوک شب نوا
 نسمههلبارلناوهدنراناب كني رلیرمضح هللا لوسر یرلترمضح رکیوبا راب دلشاب
 ۱ توگس سو هیلع هللا یصرع ریمغس تور وب ماکت هلا قلخ رلتا ب ول وا

 یدزاب هسک یربغ ندرلنروک لوا نب رلترضح هلال وسر رلبدیا هرزوا
 هلیسادر بول اق یرلترضح رک: وبا هدقدلوا لئاز یسهکلوک كحاغا هرکص

 راتیلتب هلنا تمالع وب هدعب یدان كل هکلوکه سو هيلع هللا لص رع ربمغیب

 هدنصوصخ یلوزن كنب رارمضحمرکا لوسر موق هکندلشد رلیدل- یتا جد

 كرلطاا د_.ع مدج ب واوا ندراګونب هکر دروب رک ربمغی رلیدراو عازب

 ةمدهأا ن موااکو م هيلدا م ارکا هاکنوب هرلنا کا مرانوق هراسلوا یرلساط

 e را نعد بز عرلیدر و لوز هب هک نیدعس ر درل ضع ورلدرو لوزن

 رای دروب تم اقا هتک یکیا نوا هدابقو نوعا یغودلوا یلها ب ولوا
 ی اصو یسنرا ر ازاب هکر ب درلیضب رد ده ت رد نوا هک رد راضعب

 هک ردوب نالوا جګو یدلروب تم اقا یرانوک هبنشهب و هنش راهجو
 هدءالسا نیدهکر اید رویان ینا ق دعس نانلوا سر انهن رزوا یوقت هدنا

 نوک ینوک هعج یرلترضح> هللا لوسر هدعب ردوب دج نانلواان ادتنا

 یدلوا ققو هءج هدنرلوصو هفوعند ل اسونو رابدقیح ن دابق هدقدلبا

 یهعج هدنګا كنس هردانوت ار هلبا مالسا لها ددع زوب ناو هدنرلنا

 هلحهم ءار انوئار ردوب یزامن هعجج نانلیق ل وا هدمالسا هک رار د رابدلیق

 یم | دیس لواو رد هدننزو اروشاع بولوا دودعو هللا ن ول ییاو
 هج: وب مدآ یراب رد امص ید هللا عج ده و رد بغ رخصت هکر دببغ

 خاص كاهدک هپ ابق دسم هک ردفب رش دس رپ شا وا ان لبا شاط
 هر هن ګه بون هنس هلحار یرلتریضح هناا لوسر هدعب شود هفرط

 هللا لو-س راب هک درو رو ره هنر راد كراصتا رلید روب هج ون یرغوط

 كنهفان هللا لوسر ىدرارد ازالو اجرنی رلغوقوبد ( ةعاملاو هوا ی وه ر

 بورپ و وب وف یتعامز و یدرارر وپ وید رد هرومأم ار ز كلواص ندناوپ
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 یدید عدم یب هدنرلکدید دک قلب ین كن لىق سد یدید انس

 را درو ( كم4 ج رخ ) هن رلترمضح رکب وبا )سو دیلع هللا یلص هللا لوس ر

 یدرازّعا مطق الصا بورو لأفت یرازرمضح هللا لوسرەكر دیو رم ندهد برب
 هدکدتیالاّوسوپ د نسر ایکن ساهرانا یخ هدیرب هدعبر دنا تلال د اکا للود کهن

 هلال نادهشا ) هدب ر تعاس لوارللد روب باوج واد مهللادبع ن د

 رلتاواهدنناب و یدلوا ناسم بواد ( هلوس روهدبعاد# نادهشاو هرباالا

 کالم ناطاس یک كنسهکر دلک د قد هکیدید هلن رب بول وا نام س هل بید

 كنغارح بوزوج نس هماع ندنشایو هیلبالوخدیساول هب هدم تلاسر

 ب ویب ر وډ نایب هک وا كالس و هيلع هللا یلص هللا لوسرویدلغاب هنجوا

 رایدرویب ود رد هرومأم مهقانوب مب رع بمغب یدنیااجر نعهغوق هراودنک
 هسک هلبا یر رایتخا اکایهسوتب هکن وس) وا دج ههللا لوا هک دید هدر

 هلا لوسریرلترمضح رکب وبا هکر وناوا تیاور رلیدل وا ناهس ندا ءارکا

 رکی وبا ار زید ررولب ینا هداو و ید ررو هک درا كلس و هلع هلال ص

 رکیایاا هک دک ندنکو ا كوفر سیدرگ ندزاروا هک داک بوراوهماش

 ود ردناترادهاکب هکر دید اهر وب هراندیالاوسود ردیک ندیک هدکک و اوب

 ردهدن رک ذ یرالوصوههروم دم ( فرح یی ) یدرارروی باوج
 كن رلترضح لسو هيلع هللا لص هللا لوسر مالا لها نالوا هد هن دم

 هلب وا ات ب وقيچ هي هرح رڪساا لع نوکر ه بو ديشا نغودقیچ ندهکم
 هن نوک رب یدرارود هن روا هدقدصاب قاعص بواوا رطآنم لد هن غاکص

 لوا رلیدتک هنب راهناخ بونود اس وأم هنب و رایدلوا رظانم قوچ بوقیچ
 ینوص یالعا بوروک یدوهبرب یداوب لوصو هاراتداعس رع ریمغیب تقو
 یرلحالس قلخ سب یدک کب ولطم هتشا هل یبا هکیدلیا ادن هللا
 رهش نوڪ لوا هکرایدلبا لابقتسا یلاع رف بوعیج قر هشوف هللا

 ردراشعدیعیا نواراطعب یدبا ینوک یسنریارازا یعجوا نوا كلوالاعیر
 ینوک ین وا كئاولبا یسهنتس یع>وا زوتوا زون ز وفط ردنکسا ٌهبلغو

 ندماش ماوعن رب زو یدیا ہدنغاج هلب وا یرلل وص و نیسح و ید

 سد یدیشم ردیک رلباوئا ضاب بواک تسار هدلو ههللالوسر نکرولک

 لوز هنسهکلوک كنحاغا اعرخر هدابق رکب واو یرلترمهح هللا لوسر

 هک رد وب لاوقا حصاو ردیس هپ رق فوع ن, و رع یب لح لوا هکرایدروی
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 دەب قدلواربخ ندنراقدروس هحوت هفرطهن كني رلرضح ها لوسر
 یدیاراو ینآرب كناو یدلبا ضرعت یل ملا معج نب هقارمس هددیدق هرلنا

 هلن لص هللا لوسر هدنرلک دید یدشریاهزب وب یرلترضح رکب وبا یدیشع اکا

 هدقدشلش هقارس رایدروس ويد رددج نم هلس هلا هلوا نوزګ لسو هيلع
 بورغاح هقارس یدلموک هرب هجن راو هن راز دات هدر یتاقر یراقا كننآ
 هک نوسلوا ند هع رزوا ن وابا صالخ یب هلا اعد ههللا دڅا هکیدد

 صالخ هقارس راب درو اعد سب ع هدا بیغل یس ندرلنلک ند ورک

 دعو هنر وک ب ون وط یل و هیلع هللا صد كشد رق هقارس هرکص یداوا

 هب ودنک ندنرلتر طح هللا لوسر تودنادارا نسدصف هقان زوي یرلکدتا

 یدلروی رب رګ همان دعور توروس هدعاومهدک دلا زانو اجر مرک دعورب

 بو روک هزع ریپ ییهقی رش ةماندعو لوا هقا رس هدف ماع هرکص
 هلقعاط نب راوس كزب ورپ یرسک هقارس اب اکا هللالوسر یدلوا نالیس#

 هنع هللای ضرر یراکز ال: لوا هقارس هکرد ور رایدروی ورد نهج
 عباتو ینیدل وب یهللالوسر كن هقا رسو یدتقاط هدن راغ رش نامز
 * کهیفس لاخا یا دمي » ردشعد هدقدلوا عاب هلهح وبا یتییدلوا

 دعب یشعیصیف * مکعج هللا قرغال هب ےکیلع * دحرم ےل یوغتسو قارس

 تکو هللاو مکحابا « هکر دشعدهدنناوح كناخد هقارسو « ددوسو رع

 * اد ناب كکشت لو تلع * هعاوق تخاس ثیحیداوج محال * ادهاش

 هک ردراشءد یرلترضح رکب وباهدصوصخوب » هغاکباذ نغناهریو لوسر

 ةقارس * دم نا داوج ی الاممویلاهب * تنعاوتنَاطاو یسفن دازدقو »
 هللالوسر ل اقف * دم ةوارهلالم صوعا ىلع # هدیکب انیلع یتیذا

 ضرالا ف هب تخاسف * حرفت مالا ةبرک نم اشق امه * هنغا برا
 * درو یا اتو هاتشاخ + منم داو نطبف هرفاوح * تیغت یتح

 هيلع هللالبص هللا لوسر شیرق هکر ولوا تیاور « حرعتب ۸ ها عافد الولو
 لا مټ“ هدي ر هدنراکدتا دعو هقان ز ود هننوط قنیرلتر صح )سو

 یدلک تسار هن رلترضح هلال وسر یدیشع هلا بکاررفت شک ندنتس
 هللا لص هقالوسر یدږد م هدیرپ هدنرلق د ر وږ لاوس وید ته کا

 سراب دروی وید ( مصوانمهادرپ ) هن راترضح رکب وبا بون و داسو هيلع

 هرکبوپا هلا لوسر یدید مند لسا هدنرافد روپ لاوسوید نسند هلیبق هن
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 یمولدازاكنرلترمضحرکبو او یدرربدخش هرانابوراو هدقلوکارق هحالا

 ده ره هدنتقوسلغ بودالتوانویق یروسرب هدنب رهراذم هربهذنب نعام

 هللا دبع رکب وباو یراترمضح هللا لو سر امدقم و یدزرردنوک دوس هرلنا
 نیرلک اکاو بوروی راجتسا نوعا قا زوغالوق ییهسوک مان طب را نی
 لوا یدیا رانا لوف هرزوا كاک ءرو راغ هرکصن د هک چوا ب ورب و
 یمنچواس ردلکد مولعم ینیدلوا ناس بولوا هرزوا قید شیرف هسیآ
 هلد ید هریهف ن ماع هلرلناو یراک هرات هسوک لوا حاصلا ىلع نوک

 هک ام دیع» ما هدسلح م ان دیدق یدنوط یناوب لحاسز وغالوق بودیک

 نوح اقا نوئاص بودیا رو رم ندنکوا یسهعخ كن هیعارطا دلاخ تنب

 نویفرب یراترضح هللا لوسر سی یدهلورابدتا لاوس ت اوامرخ
 هلةلوا نوي نوز هکندید دروم مارا دروب لاوس ويد رد هلو ب وروک

 ه دنراقدروس لاوس ويد ردیهراو یدوس رد لاق بویم هدیکه للاورو-س

 نددبعم ما لسو هيلع هللا لص هللا لوسر سب یدلبا باوج بود ردو

 كليلاعت قح بوباغص نس هع كنوق لوا هللا ىرالا كرابم بول | نذا

 كنويق مدنا رابدرو اعد نوجا یاش هد ماو رکد ینفب رش مسا
 یدروب قسه: وط هرلنانلوب هدناویدغاص بویاساباقرب و یداکیدوس

 یدلوط باق بوغاص جد هعف در هر E بولا ید ودنک هرکضند هلج

 نویق لوا هکشءد رد ر و ره نددنعم ما یدلیا عی ب راتدرپ و هدیعم ما یا

 هجکی ناو یدرروط هد رب هعلک هتقو هدامر مقاو هدننامز رع ترضح

 تن اما یدیغ و رشکو لیلق « دنزو رب تقو لوا هک قادرشاض زدنوک

 هز یلاوحا یربغ بو دیک یراترضح هللالوسر هک اتو هکر دشعد رکی یا

 یدیا هل هلرلنا نیعل لهج وبا هکنداکرفنر ندشی رق هزب یداوا زلوا مولعم

 یخیدلوا هد ەر مابا هللاو نب یدروص ود رد هدەر كاناي مدقیچ هب وق ۷

 همغاكي بور دلاقنلا یدیا ثبیخو شاعت تباغ نيعل لهجوبا مدد مب

 هب هر هللا لوسرزپ و رابدنک بوقیجو یدشود مهپ وک هک یدب راج هل وش
 هکدوقوا یرعشوب بوک لجررپ ندئس هغاط نج دراي نغلدروب هحوت

 *4 ارحرمخ سانلابر هللای زج » .ېدزغروک یدنک بول دیشا یزاوا

 نسردنلازج هلبایرلازجواریخ یسیر كسان نەي « دبعم ماهي اللحنیقیفر
 هذک دشا یزوسو سن رادنو هنس دجح دە ما هک یادلوب یا لوا
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 هکحرواو رریذ یدروش یش یربغ راضءب ردینکید نالیفم هکیدروش تار

 نجرکوک یشحو یکیاو یدروق عا هنی رزوا راغ هجو بولک یدلیاحا
 راد درایح هطروع هدنسوقهراغم هکر درلضعب رابدروط هدنا بواک یدردنوک

 نوجا عفدوعنم ییادعا یس هلج ارل وب ردن دلاس كرانا مرح ماج هک اربد

 هدفرطوب رداقل اناکسردغابا ندتمواعم هلیادونج زاالا ةه ج نم تولوا

 هنتسوا نتلا لنهکم « دنراک دروس نب رلترضح هللا لوسر یس هرفک شیرق

 تويم هلون راب دردنوکر ایا٤ زا عي راقناق هفرط رهو رابدارا ںوروتک

 بولک ج وک بتر لاک ہرلنا یورخ كهالالوسر رایدلوا هدنامورفو °
 ر هپ وص یراتکی كنطب رهسب رابدلوا كجرب وه انزوب هسرول وب ےک مک ره

 هکیدرارروک وقابهراف یراضعب رل, داوا ل وغم هو جس > بوقیح هلی ار هات و

 بوروک ینا شجاعا كحترواو شم هلطروء نجرکو ک یشحو یکیا هدنرغا
 ندراغ فاخ نب هيما هدک دید كيارا بودیا لوخد هراغ یرب یدررتود

 شلوا لوا ندنس-هغوط ل د ہک شعاب هوب كحخروارپ هدنا زکریا ھل

 رکب وا هکر دشخلوا تباور ندهنع هللا یطر سنا هد یدید هلوا

 یدرروکی زب هسقاب هن راقانایسب رب ك ولنا هللا لوس راب همرک الور یرلترضح

 یلسو هیلع هللا یلص هللا لوسر هلا یسفن یرلترضح رکب واو ردروس ويد

 ینا هلا یغوطو یدروک كادر بورك م دقم هراغ نوڪ | كا هباقو

 ههالوسر سد هیهردشربا ناب زر, هلامرخف بوةیچ یذومرب ندنا هکیدابق
 بودا عضو هتب رج كنب رلترضحرکب وبا نرلشاب و بوریک د یرلترضح

 یدقوص یش رب غانا كنب رلترضح رکب وبا تقو لوا یدراو هب وشوا
 شا نقا ندنرازوک نکل بويعا تکرحالصا وید نوسان وا هللا لو سر

 رکی ایا ا لدلوا هل بوناوا هللا لوسر ید شود هنکرابم هجو كلاع رخت

 مدوا یدرویب ن وساوا ادف اک منی وبا و یش ر, یب هدنراق دروب
 یتوب یدلوا نکاس یسب رغاو رلردروکوت هنب رزوا كنءراب لوا هللا لوسر
 یزودنکه ل ولراثکو  یرلفناق رکبوبا هکر دیو رم هنيو ردا تیاورنرز
 4للانآ نوح ال ) هللا لوسر هدقدلوا دنشملالعو نزح بوروک نی راقدارا

 ` یرلثکم هدراغ كرلناو دم ردهج نم هل هللا هوا نوزح ینعب ( انعم
 بوتات هلرلنا هدراغ هک یراترضح رکب ینا نب هللادعو ردشاوا دهک چوا

 یالک یودتبا عافسا قلعتم هنب زرکم كرافآ و یدروئوپ دژ دوک
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 نکل ژرولوا شب:چ یتوک هبنشکب هروک ءزوسوسپ ردرلشاک «دن دو رح
 رازاب كالذک یرللوخد هیدن دمو توکی مترا رازاب یرلجورخ هک رد کاج

 یتوک هبنشتب ندهکم یز راوخ اما رد رتاوتم رابخ!هدنفیدلوا ینوک ی مترا
 هنر ندنوبت ءادتاو رد ڈعد رد را_یعیح توک یسنربا رازاب ندراغو

 . لو ر كن هم رصو ردشاوا هداز نددنس نوا یرلتاقا هددکم نیک د

 قلب ولر کذب * ةع شع عضب شی رق یف یوث » ردا تاالداکا

 هرانالیربج ترضحو ردرانلب وس هزوک یریغخدراضعب « ابتا وم اقبذص
 یب راقجاقیچ ند هکم نعربشیپ و یدلیا مما نوا قلا هلی یرکب وباترضح

 بولاق هپ ورک ند رودنک هکر لب درون ما بورو ربخ هب یلعترضح
 هللا یضر هشداع هرب و هنباصصا نی رلیش نالوا تناما ه دراودنک كقلخ
 هد هربهط رحت ه دن كنرلترضح رکب وبا نوکر ب هکر دوره نداهنع

 یداک ولوتروا یرازوب هللا لوسر هتشا هکیدید هرکب وبا ها قدررونوا

 یدیغو یودلکهزب هدنقو لوا میم هنا لوسر هکیدا تقور تو لواو
 ببس میظع مارب نب رادلک هدنقووب نوساوا ادف اکا منی وبا رکی وا سپ

 رلبدرویب ناذینسا بولک لسو هيلع ها یلص هللا لوسر سد یدید ردتلوا
 راقیج هرشطیرلللوا هدکناب هرکب وبا هد راک درک هب ورګا بولوا نود
 هللا لوسراب نوسلوا ادف اکس من وہا ردکلها كنسرلتا رکب وبا رلیدروس ولد

 (یاوتناییاب) رک: وب ایدلرب وندا هغمةيج ند هکماکب هکرا دروب هدکدید

 كن هلحار یکیا یدعارکب وبا رلیدروی عن ہدکد دز سبمرروتوک لب ید قب

 هللا یضر هشاع ریدید مرولا هلیسهخا زی ریمپ ه دک دید كلآز مس یی رب
 ندیارج هرلناو كدلبا مه هلازاهج بحا یراهل>ار لوا هکرروب اهذع

 لوابوسک ىتس هرابرب كنغاشوف یکی یبا تذب ء اعسا لدتا عضو هرفس

 ه دعب ردراشّعل وا دیعسل نیقا طلا ناذ نوعا كلا یدلغا یییرغا كیارج

 یک هدنغاط رو نالوا هدهکم لد ا هلبا کب وہا یرلترمضح هللا لوسر
 ها ىلع نحورخ نلسو هيلع هللا لص هللا لوسر هکر لددراو هب ه رافم

 لازم یرانرضح هّلا لوسر هکر دبور یدرلب هسیکیربغ ند رکب وبا
 هکر ونلوا تاور هنب و ردراثمراو هراق هدعب بوروط ۱د هر شک هدرکب ف

 رلید لوا هلاور هراغ بوةیح ند ه- خوخ نالوا ه درکب ییاتس رهضرلنا

 هدنسوشهراغم یادت قح هدنرلفدلوالخاد هراغ رلنا هکر دروک ذه هدبهاومو
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 رافکهدقدب وا دهک یدید هاب هدککش ود دیهک ون تولک همرکا لوسر

  هکرابدلوا بقرتم هن راهءوب وا بولک هنس وی كن راترضح هللالوسر

 دیک لوا هک ردیا تباور یدقاو راهیلیا م وجه یک یرلقدرا و هي وخ وا

 طعم یبا نب هبتعو صاعلانب مکحو ماشهنب لهج وبارلند هزوک ب واک
 دمعط و دوسالانب هعمزو هلط,خاا نباو فلخ نب هیماو ثراح نب رمضنو
 سد یدا جاان رب هبنم و هیلو فاخنب یاو بهل ون او یدع نب

 هنوئروا هدرب لشب بولان هدنرازپ هکبدروی هنن رترمضح ىلع مر مر کا لوسر

 . كنيعالم ل وا یغاربط نالوا «دنرالا بوتیج هلنداعس مرکا لوس ر هرکص

 | كد « ( نورصچال مهف رهانشغاف ) ینب رش سر و یدجاص هن رلشاب

 . نی راصبا كرلنا یرلت رمضح یاعاو هناعس قح مرج الف رلبدروب توالت

 هل رلناو رایدمروک یسب رب رانا یدنک هر یودتسا رعربغم بوږ ا ذخا

 2۶ 5 3 رسم هرزوا راظعن | هب هدنوب بولک هنسیکرب ندرانیلوا هلس
 دج هقا و یدلیف بئاخ یزمس ها هسک لوا رابدیدزب هرز واراظتا

 . هرکر_ هله یدتک هئشبا بوجاص قاربط هنشاب لزک هلج ل سو یدقیج
 | هکرلبدروک یون القوب نیراشاب یسهلج هدک دید ردرکسشاوا هن هک ك قاب
 هللالوسر یللعترضح بودیارظن رانا هکر دیو شلوا بارت هدولآ

 هتشا هدنرکدروکروناب واوتروا هلیس هغ رش هدر لس و هلع هللا ی یص

 یغیدلوا ىلع ترضح نت اب هرکص رلپ دلکب هجاوا حایص بوی درو بدم
 ماب یدتک هیمرن هکرلیدنیا لاّوسیلسو هيلع هلا یلص مرک ا لودر هدنرلکدایب
 هرزوا یار ساسعنبا هر کصرابدلغاط هغم ارا ه دنک,درب و باوح وید

 قدص حر نجرخاو قدص لخدم یتاخدابر لقو ) هنلوسر یاءقح
 نذا ن وجما ترڪ ا ( ارمص) اناطلس كندل نم ىللعجاو

 ندد ڪڪ ۾ وردا جک اح بودیا حارخ یذمر یتوب ید ربو

 قعسا نبا یدلوب عوقو هرکصیآ جوا انیمشت ندهبقع تعیب یراجورخ
 روڪ هزوسوب سپ ردسشُغ] مزج هنب رابقیچ ینوک ادعا كلوالا مب ر
 شلوا هدنرو رم نامز هجهداز ندنوک نواو یآ یکیا ندتعب یرلجورخ

 رددهلاتاور ندمعسا نیا بودا مزج هلیوبهدب زاغم جد یوما رولوا

 ر ددو رد هدنرو ره هک چ اقرب و یآ يا ند هبقع یراجورخ ند هکم
 روک یکیا نوا نداوالا عیب ر هیهنیدم ب ویچ هدلوالا عیر هرغ ند هکم
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 لوا ی ديا هلیب هلبا رعریمغس رکب وبا یدلک هنیرلترضح مرکا لوسر

 بول اقیدیلوا ردتروع هنوءلعرپ هنا لوس ران هکر د هدک دروک ی هلوعلم

 هکر اید روب یراترمض > هللا لوسر ردبا تبذ ار مرقروق زکدیشواص هفر طر
 یب كناپرمه كبحاص كنس هکیدید هرکب وبا بولک سب نمروک بلوا
 نسقدصم هدغا مب نس یدید زی وس رعشوا ق ویرکب وبا شا وه
 هل وعلم ل وا هن رلتر صح هللا لوسر سپ هک ر روی رکب وبا یدنک بوبد
 ید ردنازس هلا ید ات ع رک كلمرب نب هدیگندید ی دمروک یرازص

 هلا یرلت م ضح هلا لوسر هعفدر نیما ل هج وب | ځد یر هز ګرو راب دروود
 یرلفتک رام ید هعفدر بوروک ق دنخر ندشنا هدنسارا كندنک

 نوعلم لوا بوللو هد هدصس هها لوسر هک.دروک ن اسن یکدا هدنرزوا

 ك راندا ارهتسا یزع ریمغب جد یس هزگهر و یدشعا دصق کا

 لئاو نِ ص اعو هربغأا نب دیلو رانا هکر دب رالوا ك اله هد هکر نوکر,

 هنلالوسرو ردسق ن ثراحو ثوغب دبع ن دوساو بلط)ا ن دوساو

 ردراشم روی ناب حد نب راکاله بیس بور, و رثخ ندنراکاله كرازوب
 نک ود تروق ی دهع هنوص هرزوا یی دوا رد هدال اب ید یری و

 ندنناکم حاغا هلبایرلفب رش حالم ربمغب جد یرب ورد راقد روی رابخا
 هرزوایمیدنلوارک ذ ځد یر و ردیکودتاعوجر هنناکم هن نودناتکرح

 ردبراهروس رابخاندنلاوحا سدعلا تاب ویصا رععو یرلمروب جارعم

 لاوحا ن الوا هج راو هن رلت افو هرعلادعب و هدن ریه (رطیعجوا)
 ادعا كنرعهو هدر عه ( هکیکلوا ) رد هن رزوا هلکر نوا هدنر کحذ

 هدنرګ (فرح یکلوا) ردهنرزوافرحجاقرب هدنناس روءا|نالواهدنسهنس
 شد رق رک کاو رد هدلاوحا ندنا روهظ کو یو

 یاڪڪا یک ەد ەكمو تولوا یراصاا هدهندم كن رلت سطح ها لوسر

 هب هنیدم كمرکا لوسر سیراب دل نی راک دتیا قوط هرلنا بوراو ید
 هل رلنا د نیعل سېلبا هکرایدلوا عج هرب رب بوشود هف وخ ندنس هقک
 هک هد هودنلاراد تیعج وب بواوا هدنتروص یدح 1 ناطش یدا هلس

 هدلم ل وا ن راشواره شد رقو یدیشاوا عفاو رد ات یصق راد

 یرابآر بودا هرواشم هدنلاوحا كناناک رعف دخ لوا سب یدررر وک |

 نیما لنت رابابلوا قرفش تولوا هداد رارق رز وا تا ل 8
۱۸( 
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 رمق قاقشنا هکر دوب نالوا مج هدفا مب ہک رد هدن-رش بجاح نبا

 هدنیهگگ و رددوا صیصتهدنارق هنب رزواكنا بولواراوتم یصوصخ
 بورک ن دن وق كنرلترمضح هللالوسر رد را هاصف ضعبو رد وره

 یتکرذلا نیدلاردپ میش مک هتنردفو یلصا كن راکدید یدقیح لاکن

 ردروک ذم هرزوالاوثءوب هدبهاوم ردیاتیاکح ندرشکن ب نیدل اداعینعش

 یر هزه هرب و ردشلوب عوقو هدنس هنس یحرکس كن وبن قاف ثنا هز *و

 یزوح ناردنوکسو رح هلبایراف رش رما كهالالوسر كغاط ید
 ولع هلن یلص هللالوسر نوکر هکر دا تباور ند دز نیدیعس هدنتربس

 ءارح نکسا) بوروا یرپ هلبا یرلقادا لرابم یدلیاتکر > عاطرلیدا هدارح .
 یغاط ارح یا نعي رلد روب (دیهش و قب دصو یب الا كيلع سال هلاف

 ردکعد ردراو دیهشرپو قیدصرپ و یرب هدکرزوا كنسارز لوا 1 اس

 هحلطو یلعو ناتعورعو ركب وبا هلبا مالساا هيلع هللا ل وسر تقو لوا

 هيس ید نسجت زوةط مس سا رلیدبا هلی نجرلا دبع و دعس و ريب زو
 م دیا نب هدنراککدتا بلط قوج وید ر و ربخ ځد یتا ی دد مدردیا

 كج هلک هزه لوا کرد راو ید هزګ ر هدنوب هکمرد نیرابد رور ود

 ردرا شع اجارخا ندسنا یذمرتو دجاو یراخ ردپ راکدرب و ربخ ندش

 ناقعورعو رکب وباو لسو هيلع هللا یلص هليا لوسر هکشمر وپ سنا
 یدهرد عاط نکیا هدنرزوا ع اطرلنا سد رل بد ر ود دوعص هنف اطدحا

 اغاف دحا تبثا ) هکدد روب ب وروا هر هللا یغاا یرلترضح هللا لوسر

 رارفرب یغاط دحایا یعیرلبد روب وید (نادیهشو قب دصو ین كیلع
 یکناوب و ردراودیهش نکیاو قیدصرب و ربه رب هدکرزوا كن سار ز لوا
 كناداج جد یراهزعمرب و ردراشعا قیفوت وید ردهد دعتم هعقو ییاور

 هلا لوسر هک زدب ورم ن دنرایرضح هنع هللا یضر للعردب رلغا م لس
 ضع كن هکم س ك دیا « د هکم هللا یرلترمح لسو هلع هللا لص

 رلشاط لوا.الا یدززرلوا قالم هحاغارب و هغاطرب قدقیح هنیر هیحان _

 نمرت نوپ ید مک ها لوسر اب كيلع مالسلا) راجاتا و ۳
 .,ترینع اذن یصوصخ لیلقماعط رشکت نالوا ندنرات ار هلجو ردشها

 ید یر هرشعر یدیشعلوا تباور ندهنع هللا یضر ىلع هدنس هص3

 متروع كبهلوبا هدفدلوا لزا یس هفت رش روس ( ادب تات ) هکردوب .
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 هکاتقو هکر دنهروب یرلترضح مالس نب هللادبع ےک ەت رد رروئا هحو

 وات دوه هن نع ( هارنلی وط) ردلکدیزوب یجب ال: هکم دلت مدروک قبز

 سلم كمروک یعرک هجو لوا هلا دح تما هلج یل ۳ هللا

 مایقلا موبیلاو لءاشو ماع هاغو سضاح هک خد یر هرهاب شهر و هيلا
 هر ڪڪ بکه دنزاغا ناب هکردناشلا عظع نارق ردماود رب و تباث

 ردشعافازعا خد نعسد یتفیدلوا زم” بوللوا فأ هریک تافاصمو

 ن هتعو یدید (ةوالطا هيلع ناو ةوالح هل نا ) هرغلا ن دلو تح

 ( ےحرلا نجرانم لیت م> ) اکا ہھالوسر بولک ههللا لوسر هعیب ر
 هند رش لوق ( ةععاص کت ردنا لقف ) توروب توالت نس هقد رش *هروس

 نیع هتارق نالوا هدنرلب ب وتوط ن زغا لرابم كنا هتع هدن ک داک

 هرس هنموق بوئودو هیمرو توالت یرغ بوروط هدلحم ل وا هک.درب و

 ردقوح ر وما یلاثما كنو و یدید م دنا ف وخ ن دنسلوا لزا با ذع

 جوو ندنرلدرض> كلام س سا یراحت نصوصخ ( را قسو)

 هکر اید | لاوس هکم لهآ ندنرتربضح هل لوسر هکردبا تاور هرژوا

 یدرتسوک هرابیکیاییآ هرلنا یراترمضح هللالوسرسب هتسوک تیارب هرلنا
 هک ردیاتباور ندهالادعیربطو رلیدروک هدنسارا لرز هزاب لوا ییارحیح

 ینا هکردرعسر وب هکراددید موقر_یدلوا قشیکا رد هدهالا لوسر دهع

 كروص هری وب ناک ندرلتالو هرشط یدعار دشعا هننک یی ا نیا هرس

 هسارشامروک کا ر دشلوا ندکحرک هدا رلخهروک یحدرلنا یو رکا

 یرقزب هدنراکدتیا لاوس بولکر ایوب سب ردرک وب هکردقوپ ههبش
 "کر دخلوا دراو هدع اور رپ ندسابع نارا د ددر ا
 هزب لسا قداصنس رکا دم اب هکرلیدید ب واوا عج یراکرمشم شب رق

 مسرد هلب وا رکا هکیدروبب مسو هيلع هلا یلص هللا لوسر هلبا لولب یکیایرش
 ندقح بانجیراترض> مرک الوسرسد زرولک من هکر ایدی دسر واک هراعا

 یدلواقشیکیا یآ مدنام هر و ندرلکدتالاوس كرلنا هکیدلبا اعدو اجر

 لبقصوصخوب یدرارروم ادنوید (اودهشا ) نالفا نالفا هللا لوسرو
 یدلاقیسراب ر بول واقشنمرگ هکریددهاحو زدشلوت عوقوهد هکم هرع6)ا

 ناعهیعف هدقدلواقش ۵ هکر د دن ز ناو یدتک هند رآ كعاط یس هرارپ و

 رصتح یکس نبا یدرونب روک هدنرزوا سبق وبا یرخآ فصنو هدنرزوا



AGED 

 هدبعش هل رلتربشع كن راترمضح سو هلع هللا ی یص زع ربع ید یسبرب

 قزا هرلنا هنس چوا هرزوا ی ودعا قبس یرکد هدالاب هکر دراق دلوا روصحم

 تاغ د وح راتذاو ر الب یراک دکح كمارک ناععاو یدردیک ولرک

 مالا لها هک اتقو مدیا رک ذ یتضعب كرالوا روهشم ندنا زب ردق وچ

 بیذعت یرلناطس» شی رق مائا راک یدلوب عوی-ش نیبم نرد بولاغ وچ
 لهجوا هللاودع نوکرب تح نوا كهردنود ندنرلید راددلشاب هتیداو
 رفاک لوا سي یدر ووا تیذعت هکندروک یرسان راع ما هع نیما

 ندم ارک باععا و یدلبا لستق بوروا ندنج رف كلا هللا هب رحرب وخدب
 هبت یعنکم نتیذآ ند ندنرزوا رانا یرلتربشع كلرلالوا یبحاص ترمشع

 راک یراناوا سکی و یرابک یراترمضخرکب وبا یدرردیاعفدو عن
 وشراق هشنوک هدنتقو هلب وا بوریدیک رلعرد ر و هنب رارزواو بوئوط
 لالبنوکر  یدزرکود هل بوتوط ید تقو ضءب یدرردروطوا
 رلةجوحرلید رب و هنلا كراقاشوا بوروک ببار هب وب بوئوط ییراترمضح

 یدزر,د دحا دحا یراترمضح لالب و یدراررید زک هدنرلبش كن هکمیتا
 یرلترمض> ربکاقیدصویدلیا را هدنرلنوب پا هکرایدات وا ردقلوا هاکنا
 دازا بولا نوناص ندنبحاص هک دروک نکرلردیا باذعیبهلوک نایس رب
 هدنلود هللا یرلترمضح قیدص هکردشاجارخا ندهورع قهس یدزردا

 هرینزو هربهف ن صاعو لالب کردا دازا نسدد ندرانانلوا بیذعت
 مش رل دا باذع هکلوا ص روک یا رول هبهروب نع هرز بولوا ند رلنا

 فیلکت كرشاکا راک نولوا رتسعهرزوا مالسا بویعا عوجر ندنم نيد

 رول هنب رزوک كنا هنن یلاعدقح هرکص یدررد ردلکد هلوا اشاح هکدتنا

 همارک تاصا هللا لوسر هدک دتا زواحید> راکت یذاو یدلیا ناسحا

 نذا نوګا تعا ترڪ هبهثدح هن رانلوا سکی ندن راحما اصوصخ

 باا ناک هعالسا ةرعهلالبق هک هلوا مولعم رایدروی ینازرا نواه

 (فرح ینچوا) ردرلشمم> رلتیذا نوجا یلوسرو هلا یزنکا كعارک

 ر د هدناابس تارحم ندیا رودص هرجا لبق ندنراتر صح مرکا لوسر
 ىرلار” كنب راترمضح لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هکنوسلوا مولعم
 مه دیانا نی رادقهرب انتو اکربت نکل ر درصاقو زج اعرشب ناسل هدنرکد

 هرھ لوا هک رد رهاب و رهاط هت ساک ید كن را هس رش تاز سد
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 هد راخش تیاور ه و یدروب ود ردهللا ع ر هک نسزدبا یلتق ی هک

 یدرالبق زامن هد هبمک مسو هيلع هلاییص هل لوس هکردشلوا دراو
 هکددبد یرب ندرانا یدرا رروئوا هدرا.احم یس هناط شی رق كولر و

 یتمدو ییئرفكناو بوراو هللارورج كنالف نکفنق هب ییاررح و نکسم نقب
 سد هب وق هنسارا ننک یکيا كلا هدقدراو هب هد بورونک یئالسو

 هر هدعس ںوروٹ کک یرلنا طبعء ینا ن هبعع نالوا ی رلیعش كي ك رلنا

 ندکعص بویلشان هکعملوک نیعالملوایدوق هتسارا یرلفتک هدنرلةدراو

 لرهدرکسهدک دارب ورمخ تیفیک وب هب رب وج همطاف رایدننالیامتهنب رزو | یربرپ

 ندنرزوا یرلنا بواک هطاقات رایدرو تبلت یرلت مطح لوسرو یدلک
 مرکا لوسر یدلبا بس هرلنآ بوراو یرغ وط هتیعالم لواو یدردلاق
 تودناناب نرراعسا هرکصیدید (یشل ره كلع ےھالا) هدنراک دروس یزام

 ) دیفعنیدیلولاو هعیرن هبشو هعیرن هبتعو ماشه نو رہ! كیلعےھالا

 هللادیعرتدتااعد د هرلنا ود د دل ولا نهرا عو طعم یی ان هبععو فاخ ن هیماو

 هرد بیلق هدا مدروک یعرصینوکر دب یرلنا ی هللاو هکر رو دوعسنا

 عوجرندفناط لسو هيلع هللا یلص هللا لوسرهکر دیو مع درب رای دنلوا به
 لوا رانا بودا هموق هن رتهفسو هنن ز هلو فناط لها هدنراقد ر وب

 هرا> و یدنا وډ هناق قح راد وط هشاط سراب وڏ رع كن وک ناطاس

 ندز ز وما كرابم هل ذخ لوا یدرا رروئوا هر هک دنا قالزا نی رودنک

 یدرر وط هشاط هنن هدن راقدلشاب هکموروب و یدژرر,دلاق هنن بوئوط

 ید كنا یدبا ه رزوا هظفاحم ندشاطییآ هنع هللایصر هلراح ن دز

 هک ردوب دیر نددا دش یکیدروک ك نىراترضح هللا لوسرو رابدراب شاب
 هلان هکرلثمرو یرلترضح هللالوسر دنا تیاور هنعهللا یر سنا

 رداکد شکجوفروق هلب وا هتک راک رد راوقروق ر دقلوا هدنلوب
 نوک ون واوردلک د هج تبدا هب اوا هنسکر هکر دمش چرا دار دد لواو
 ناسنا هداز ندردق كجهروتوک یغوتلوق كلالب هک ردثمک ه2 و

 یذمرت یدیغ و ریش ندماعط یکج هد  Eر دک ثدح و

 هدااح یراقداوا براه ند هکم یراترمض> هللا لوسر هکر دوب یسانعمو
 كن رلترضح لالب ندنعسق ماعط هدنراناب بولوا هل هلرلنا لالب هدنرقدقیح

 نددنادش لوا یدیغو *یشرب هداز ندنکو د روتوک هدنتلا یغوتلوف
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 یالعا ی دیا راو هل ی نمرفرب هدنرا رزوا هک راید روی رو ره ن دلح
 نکسرواوب حالف كد (ههاالا هلال س الا اهبا) ب ودا ادل هليا یرلتوص

 ی دا شقانق ناب وقرعو نیمک بوشود هندرا هللا شاط مدار و یدربد

 ردیح الب تاغ ارز كعا تعاطا ههداو سائلا اھا هکیدر د بورغاحو

 ردم الف رب ن د. طم ون هک رلبدید م دید ود روک یرانو

 ردیهاو ایعب یزعلادبع هک رلددید رده نرک بوشود هن درا وبا هکمدید

 سو هيلع هللا لص هللا ل وسر طعم وبا نب هبقعو بها وبا ځد رپ و
 هللا یلص هللا لوسر بور وتک ثورف هلغلوا ی روثک و ق كنب راترضح
 فاتم دبع نب ا ب وهج هللا لوسر سب یدرا روغارب هنلوب كس و هيلع
 هدنت- كرلناو یدراروغارب هفرطرب بوبد یدقارب یشکو د هنوک هل لوب
 كطبعم یبا هللا بهلوبا  هدنسارا كراجرش یکیا نب هکر د راشم روی
 كن اسوا هک ب رح تب ليج ما یت روع كبهل واو مدیا هدنسارا

 نالیفم ردشعا هیس (بطلالاج ) ینا یلعتقح بولوایشادنرقرق
 هل و كن رلت مضح سو هیلع ها یلص هللا ل وسر بوروشود کد

 كنب رات مضح اس و هلع ےئل یلص هللا لوسر صاعلان مکحو یدروغارب

 هدنرلم اعط تقوو هدنرلناولص تقو رانو سب ی دیا یس و-ٹکوق نهار
 یدرا رحاص قارط هن رلکراب» نار تونا تاروذاق هنب را هلاخ ا

 ځد یرلتنعلمر و یدزرروس رلیش یک كلاو ناق هنسوبق یر هناختاود و
 ' یدیاراشهراو هب هد“ هدف رش مرح یرلترضح ماعرف نوکر, هکیدلواوب
 یدصاب هب وب كرابم هلبا یغانا بواک ر رخ یراکدید طم یا نب هبفع

 قذح شنئوک ناطاس لواو هلوا زراب یرزوک كرام هکیدلوا بب رد یی

 د ا تاا اش اک رف یرلترمضح رکب وا ورلیدخا قنح هلبا د دش

 CEE یررعش رکا یخ رابدکح نس هی و شاب كرابم كلا یدرروط

  یدآ نید ردهالا عر بوتلاق ندرب یغبدروط یراترضح رکب وبا سپ
 تاورندرگ نبا هکر دهرژوا هجوو باور كن را ید د نسردایلتک

 رلیدیا هد هک ءانف سو هيلع هلا یلص هللا لوسر هکردشم روپ بودیا
 ینب واو یدت وط نکنه كمانارخق بواک طم ینا نب هبفع هدقل ارا لوا
 یراترمضح رکب وا س یدقص هللا تدش بو ال وط هرات وب كرابم

 لواو یدلبا عفد ندنرلترمضح هللا لو-سر بوتوط ندنزوما كلا بولک
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 رَ رلنا هدعب رادلا قادیم و دهع ندرخآ نیش ر د دحا ب ود | نارود

 نوا .هشنوحاگنسزپ رکا هللا لوس را هکر لب دنا لوس اک

 لدازوایرکلا هللا لوسراب سد ردراو تاج هگیدروپ هللالوسر ردراو هت

 هنن راراد هن و رابدتا تعب بودا طب نقب رش تسدیجدرانارابد,د

 نامرف هرزوا كا ترڪ هب هتیدم هنناحکا هللا لوسر هدعب رابداوا هناور

 هر هن دم ند هکم ادتاو رل دا تردابم هک علا ترڪ هتسج هتسحورابدروس

 ند هشدح مدعم هنسر ند هبفع تعب هکر ددعا تره دسالادبع نا همس وبا

 كراصأا هد هرونم هده ب ولوا ردکتم ندنساذا لرافک یدیشک هپ هکم

 هع ر نی رهاع هرکصندنا ردرلشم رو تره ناه هدقدلا نب ربخیمالسا

 ۰ u بو دا تره شعخ ن هللا دبع هرکص ید لی قوت اخو

 سابعو دب ز یردار و ات ن رع هرکصرلبدتک كولب لولب نولس

 لوزن هیلاوع بولولوصو هب هن دم رشدتک هلا بک ار ی 5 هع ر یا

 هلبا ىلع هدنرلنا كتان اک رف بوقیج جد نافع نب نا هرکص رلیدلبا

 ترف هللا لوسر ی دلاق هوك ی رغ ندا هللا یضر رکب وبا

 یرات طح رک |قددصرلدا [قهرزوا بقرت هنرودصنذاندنفرط نیل اعلا بر

 (ابحاص أال لعج نا هما لمل لعتال ) هک دنا بلط نذا نوجحا ترجاهم

 ناسحا قیفر اکس یلاعآ هللا هکر دوج رم هعنا هل نعي یدررروی وید

 هللا لوسر بحاص ل وا هک.د راردیا مبط یرلترمضح رکب وا سب هیلبا
 هنلا لبص ها لوسر و هل وا بس و هيلع هللا ىلص

 نیک د هنر ندنعبم ءادتا كن رلما رک باک او كني رارمضح لسو هيلع

 ندنوعد راهطا نک سیم هان رو هدنرکد راروح یراکدکح ندرافک

 كرلنا هللا لوسر ید راز دنا افتکا هللا ازھتسا: زکلا هدنعم لّاوا م لقمه

 ولد روب لب وس نداوع» بلطلادبع ی ی م الغ هدکد یک نکا ا

 بیعت نر راح كرلنا ندنح فرط نع ربت هکاتقو هرکص یدراردیا لره

 نیرلمالحا و لیاضت ن ر دادجاو انآ ن دیک بولوا هن رزوا رفکو
 رف هلرک نیعالم لوانیک د هترعه تقوا یدلواروم أم هه يةت ن رالفعو
 دوه لذب هردکن هلبا افجو رلتذا نوک نوک ینمارکب اع | رک یتا اک
 هلا لص هللا لوس ر هکر دشا تیاوریپ راحلا هلن دبعن قراط هلجز ارلیدعا

 لوا مدرروک ےغلرازابهدناح قوس ن, هد نع هءفدر مدروک هعفد یکیایلسو هيلع
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 هک لوا هنب هدعب ردا ضرذ یزامن تقو شباکاو ردشعیایسو یرلیش
 ورکا ییدص هدنراکد ر و رخ براک دروک بوروب فد رشت هر کم

 كنىد سدعلاتس و رلیدتا بب ذکر راک بودا قلدصت نيام وم

 رظن اکا بویلبا لمت هنمرکا لوسر ینآ قح رابدلبا لاوس یفاص وا

 جارعم هکرایدلوا بهاذ زهسوک رخآو یدر و رخ نفاصوا هلج بوروس
 نداهنع هللا یطر هشلاع هقناطرب و رد هقداص یانوررب بویلوا هد هظقب

 كس و هيلع هلا لص هللا لوسر هک مرو هشیاع هک رار ا تیاور
 ندهب واعمو یدلیا ءارسا نحور كنا یلاعت قح ب ویلوا دوقعم یدسج
 ردهقداصیا وریارسا هکشهرد هنع هللا یر هب واعم هکر ردا لفن ید

 كد هتاوس ندنا یلادسج كدهیاصقا ندمارح دعس درا هریک ضعبو

 اکا ار ز ردمالک كروھج نالوا قبال هلوق نکل ردراشعد ردیناحور
 شلوا رهاظ نردد لاک كادت قح بونلوا ہت هداز هزعربمغب هروک

 هدکد لک مسوم هد هنس یع>وانوا ندئعبم ( هبا تعس)  رولوا

 جوا شع ندرلناوا نالسم هجخس هل بودیا تدوع هیدکم رع نب بعصم
 رثبدلک هب هکم رلبدیا ندج ر رخ یک و سوا یک هک تروع یکیاو لجر
 رد | هرزوا اهخا نی رلناعا ندرانا مالسا لها بولوا ید رافک زارب هلرلنا

 هللا هما لوسر یز هج هدقب رشت مابا طس وا بولوا لصاو هب هکم سب

 فی رشت یی هبقعەجکو ا مرک | لوسر سب راب دبا رارق هرزوا كمي تاقالم
 ندرلنا هلس هللا هللالوسر بولوا رمش زونه تقو لوا سابع رلبدروس

 یرلتضح ساع هدقدنلوا سا دءع یدلک نوعا قلا قاثیمو دهع

 ردندز دج م ولس حرزطا رشم هک را درو بودا زاغا هز وس

 ردهدنرعهدشالو ودنکالاح ز هرزوا هظفاحمندنرک,كموق یاهفس یارو

 یکیدید كلا زس رکا زسا كیا قو هزس ب ويسا قهروط هدنوب نکل
 كر ید الاو لزوکه ن زک هسرد| عفدو عنه ندنا نی راعشدو بوروط هدرا

 یرلتوب رلنا هدک دتا مالک نخ سابع نوسروط هدنراد یدنک هس لدا

 هللا لوسر سپ رایدید مل هدیشا كرو ملکن ید زس هللالوسر اب كدتشا

 هرکص ن دنراکدتا نآرق توالت بورویب ملکن هلرلنا ځد یرلترضح

 ندزکناوسنو ندرکسفن هک هنب رزوا كلا مردیا هعلابم هلکرس هکر ایدروی
 مالک هدنراتبسب نس هیلبا منمیجد ندنب ییش زکک,دتیاعنم ندرکیدالواو



)( ۱۹ ( 
 دیساو ذاعم ن دعس هلج زا ردرلشلک همالسا هسع قوح ندراصنا هدنلا

 هددحاو مول لهشالادبع ون 4ا هلدبس كرلتا بواوا نالو نیصح یا

 نالسم هلج بویلاق هسک رب یرمغندمعرصا هدنساساولاحر تولک هعالسا

 رمخأت كد هردب موب مالا بولوا شقو ن تبا نورع مساوی رایداوا
 هی لاعت قح یدلوا دیهش بععرد بواوا نام س٥ هدنوک لواو ردڈعا

 ینغیدلو!ندتنج لها كنا یرلترضح هللالوسر یدلواعقاو كعا هدر
 یس هج ب ویلوا هعفاتمرب و قفانمرپ هدلهشالادبع ون و ردرلشمرپ و ربخ

 هدنرک ذ جارعم ر( هک یعجوا) ردرلنلوا نالس صاح صااخ

 یرکدروک ندراسکاخ رافک كهللا لوسرو ت یا اک

 تاز *و تاآ ندا روهظ نیکد هنتفو تره ندهالا لوسرو رازاو روج

 ینا تع و حارعم (لوافرح ) هن رزوا فرح جوا رد هدنرکذ
 ی رلکدتک هحارعم نعل (یرسم) هکر دشعد یدقاو رد هدنرک ذ

 عوقویس هک یسنرا دعج يڪ دي نوا كتناضمر هثس یعکیا نوا ندنعبم

 راضعإ و یسدهک هعج راضعب ردم دةم یا نکس نوا ندنرعه هکر دشلوب

 هن و ويد نوساوا قفاوتیرسعو ثعسو داوم ردرلذعد یسک نیت

 ۰ تالوالاعیر مدعم هنسرندن رحم و رد ت داور ندرلٌعش ن دو

 یتدکنهشیاع و سابع نبا زوس وب یدلوب عوقو هدنس هک ی دپ نوا
 ید راضعب یدل وا مدقم یآ رکس ندنرعه ارسا هکر ارد موقریو ردیلوق
 لاو هدلوالامیر هروک هرثتد مدقمهتسر ردراشعد یدلوا مدعم یا لا

 رولوا شاوا هدبجر هروک هرانید یا رکسو و هروکرلند یآ

 ردیالقنهلب وب هدنربسیزوج نباردش ءد یس هک ی جت د ی رکی کبجر رایضعب
 هنس یاب رقت ندیلاطیاو هګ دخ توم ءارسا هروکه نس هلج كرلتاوروب

 هدادتتس یعنب ندور ءارسا هل وق رمسلا بحاصو یرهز نکرد هرکص

 فیض ھه ءا نکا یلوقو ن ؟ل رواوا شلوا ل وا ندنرلتافو كرنا بولوا

 ردیف هقداص یاب ور هسخ وب ردیف هليا یراق رش دسج ءارساو رایدتوط

 مسوهیلع هللا یلص هللا لوسرهکردو یرازوس كروهج زدشهلوا فالتخا
 رعسم ردراشاوا ارسا نکا قلاب وا هلا یر رهاط دسجو فا سش حور

 ح ورع هعس ناوعس هلا یرادسح هن ندنا نیک د هیاصقا دجسم ندمارح

 یودلید اکا یلاعتقح بوروک یتیلاعلابر هلبا یراسآر نیع بورویب
0 
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 بودا تدابع هیودنک هک ر دبا رها هرس هللا لوسر ندنفرط ها هرس نب

 اکا بوزک هجر اد را نیما بهلوبا یدراریدنس هیعشوف كي رمش یش رب اکا
 سو هيلع هللا لص هللال وسر هکړد هللادع نب راج یدرید كعا تعاطا

 هدنلزانء كسان هدعساومو هد هنڅو هدظاکع بوروس ثکم هد هکم هنسنوا

 هنس ې نوا یدرارروپ وید ( ینرصنبنمیند وينم ) بوزک هجترادرا
 لاق ن رودنک هدعشو م یک یرلک دعا هدمو بش متد هنب هدکد سا لود

 رلبدلک تسار هطهررب ن دجر رخ هد هع هاکان یدرا ررو ضرع هب رع

 روت وا هرلنا رب ربمچرابدید زن دحرزخ هدنراق دروي لاوس وید زمس راوک
 هل هبا هللا لوسر بو دبا لاثتما هدنرلقدرویب مایوس "یشرپ هزبس هکز سیم
 م رک نآر قو مالسا ضرعهرلناو توعد هبیاعت قح یرلنا سپ رایدلیا سولج
 ۱ 5 2لا مالسا فرش یس هلج هدشولوا رابدروم توالت
 بودیا عاتسا وید ردکج هديا روهظ ین رب ندبلاغ و ندنرا امدق رلنا
 راشعشا ودد یدلوا برق نامزكح هکر ید ندنسسهفاط دوهب

 مر, هللاو هنن زرب رب هدرلودرو لکت هلرلنایرلترضح هنا لوسر:سپ یدنا

 قبس یزید وهب هدکم روتک ن اما اکا ردوب رب رمگیدتشا ندد وهب
 راب دلوا هئاور هثیرلتالو هتي بونود رلیداک هزاعا ددرتی ب وید نوعا

 ةبطق كلامنب عفار ارفعنب فوع هرارز نی دعض رد هک رفت یلارلنوب

 هدنرلف دلو لوصو هنیراراید باز نب هللادبعنب راج سعاعنب ةبقع ماع نیا
 رلیدتبا توعد همالسا یرلنا ب و رب و نیربخ كمرکا لوسر هنب راموق
 .( لوا تعی و ها هبمع) یدلوب عویش هدراد ل وا صوصخ وب

 هددصع ت ولک هعسوم مدآ کیا نوا ندراصذا هدکد تا لوخد دا قشم

 یرمغ ندرباج نائل وا رک ذ مدقم یسنلا هکرلیداوا قالم هتاشاک رف

 هبلعت نب دیزیو تماصلانباةدابعو سق دبعنب نارکذو ارفعنب ذوعمو
 تعب ىس هلجج ناهیتلا نب ئهلا وباو هدعاسنب ےب وعو هدابع نب سابعو
 دهللا هکر دلوا ف تعب یداوا ضرف برح ب ودیا تسب هلا اسف

 ناتهب هب هسیک و را هیلبالتق ییرادالوا بويعا انزو هقرسو بوی كرش
 هدنراکدنک بوودو راهبعا نایصع ههللالوسر هدفو رعم ب ویا ارتفاو
 هکیدشوق هر هلس یرادلادبعنب فانم دبعنبمُساهنب رع نب بعصع

 كنب رلترمضح بص ءم دل رللوصو هب هندم هیلیا ملعتیالسا میارش رانا
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 هسالوارکذ هدنلح هکر درانهرب وتجز هبت ره لاکب وديا طیاست هنن رارزوا
 وکشاكيلا ےھالا) بودا اجلا ھطااحرب یراترضح مرک الوسر سد ر دکر ک

 بر تنا نیجارا جرات سالا لع یا وه و قلیح هلقو یتوق فعض

 هاكر د وتد ( ابا الف اطخاسنکن۸ نا لک ن میلا یر تناو نیفعءضتسلا

 هدقناطو رایدروپ ع وجر هي هکم هنن بوروږ اکتشا *هعقر عفر هنیلاعلا بر

 ندشساط لها )سو هلع هللا لص هللا لوسرو ردثاوا نوک نوا یرلتماقا

 رور E هع ر نب هبشو هتع « دنرفدلوا قرصتم

 21 یر هدنراک د روک یتاتاکرعف راب دا ه دلا هبشو هع هکر دروب

 فطقر هنر لتر ضح هللا لوسر هلیاینارصت سادع نالوا یرلالغ بودنا

 هدقدنوص لا اکا سو هیلع هللایص هللا لوسر سب رلیدتبا لاسرا بثع

 دنبرکرابم هجو سا دع سد رابدرو لکاهرکصرلبدید ( مح رلا نج را هللا مسب)
 هدا لوسر یددرا زایوسیسالاها كتالوو یزوس تک دلب وسو بودا رظذ

 هدنراقدروب لاوسوید ردن كنیدو نس ندتبالو هن اکا سو هیلع هللایلص

 نب ساوپ خاص هللا لوسر ی درب و باوج وید مدنراد یوتنو منارصت
 لاوسوید نسرولی هجن یتا مالغرلیدرویپ ويد نسشعا ندنب وک قم
 سپ ردربمقیب یک مب بولوا مشادنرف ےب لوا هکر ایدرومب مرکا لوسر بودیا
 نشاب و نی رالا لرابم بوناق هنتسوا لاسو هيلع ها لص ر سادع

 ندد هک هب هل نطب هللا لوسر هدعب یدلک هعالسا بوداس و نی راشاو

 نییصن یهدنیلقا ماش اکا یاعتقح هدنرلوصو ردعقاو هدلوب كلهصکر ب

 "هروس بولیق زامن هدلیا فوج زع ربع یدردنوک نس هناد یدب ندنرلثج

 ه دعب رلیدرپ و ربخ بوراو هنن رلموق ب ویلکد یا یدرارروب توالت نج
 هللا لوسرهرکصرلیدردنوکرادفو جوف دعب اجوفو موقدعب اموق هزع ربت
 رج رایدراو تودنا لوخد هر هکم هد یدع نب یعطع راوج یرلتر طح

 تعزرعهننرلت داعس هناح هدعب رابدلیفزام تعکریکا مالتسالادعب یدوسا

 بوئالود هدنفارطا كني رلترضح هللالوسر هلیا ید الوا ,عطمو رابدروب

 هکر د راش هروب ه درد: مول رع ریه قح یدلوا هرزوا تسارحو ظفح

 یدیس هلدندن یز سا ناتوط هدردب نعل یرل:وب بولوا عاصعطمرکا

 هلا لوسر  (لوا ةنع) م دردبا یالطا بودا لوبق و )
 ك الف قباب هنر ره كلا رع لاد تور وطه دوم ىرلار طح -
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 كلا تاكو نتوعدو » رونو مش ناعاو قیدصت هحار هدنرعش وشا كلا
 نادار نم * ر ند نا تلعدعاو *ایمامت تنکو تقفدصدتقلو ۸# قداص

 « اتیفد بارلا یف دسوا تح * مه همش کلا اولصب نأ هللاو * اند ةبربلا

 یربک هم دخ هرکص  یدروس رع هدانژ نده نان بلاطوباو

 نامارخ « دنرو ره نوک جاقر ن دننوم كل ءلاط وبا جد اهنع هللا یطر

 هکر بد یمک نوک جوا ندماط یا توه کرد یهر ایدلوا نانح ضار

 ارب ز ردهباشم هطاغ رازوسوب نکل ردرل شمروس تلحر هرکص نوک شب

 5٩ دا ھر هس یحجنوا نديون مدعم ن دیلاط وبا ىرلار طح هحدخ

 یسکا هکر دثلوا تود هدنلاوش هروب نم هنس بااطوبا بواوا تو

 ن درج یرلتوف كرلنوب و رد رلثلوا توف یک یعودلهیج ندعش ید
 ییهس لوا لسو هیلرع هللا لص هفا لوسرو ردڈلوا مدعم ردق هنس چوا

 یرکی هرزوا حک لوق هلبا یریک “هی یدخو ردرا- ٹا یل نزلا ماع
 درام نوک جاقرب ندنرلنوف كن راترمض> هج دخ ردرلشلرید هنس شد

 ندنوف كرلناورلبدروب ج وزت ییهعمز تب هدوس یراترضح هها لوسر

 رابدلشاب هتذاو روج هدا ز هننرلترمضح هللا لوسر شی رق "هلذخ هرکص

 هععو صاعلا ن مکحو نیل بهل وا نیعاللا سی ر صوصخنا لع

 هللا لوسر رلنوب یدرردیا قارازا رطاخ هېره لاک هیما نب طیعم یبا نا
 ماعطو هدنتفو زاغ هلغلوا یروشکو ق كني رترمضح سو هلع هللا ی ص

 هارایش نوک نوک ید ها تاروذاق هن را هناهلود رع ریپ هدننفو

 هلا یلص اعرف بولاق ندامص هرلنا س: یدرردیاریدکت نی راقب رش عط
 یدیایرنوب ام باک مزالم هثراحنیدب زرا بدر ویب ترفاسم هغاط لسو هيلع
 قالم هتعاجر یلاثماوورع نا بح و دوءسم ل لات نا ندقیقن فارما هدنا

 یرغ ندنسهلفا یسلر ندرانا هدنراقدرو توعد هم نید یرانا بواوا

 ما «a چ هلکنس ن جد یسیر بود یعدم هلو كج ه ردنوکرب

 هکنس لاق ند هبن رھ لوا كارب قح یک كکدید نس ا ارز

 نالب نس رکاو ملوا رداق هکغا مالک در کی رزوا بودیا ملکت هلکنس نب

 یددردلکد بسانم اکب كعا هلاکم بوروتوا هبا مدا یج البر نسرلب وس

 بودیا مایقو بولوا سويأم ندرلنا سو هيلع هلا لص هلا لوسر سب

 كني راترضح هللالوسر نب راهفسو نب زهلوکنیعال« لواو رایدتکب ونود

eA:ی ست لو ی نت تن  

 اوف

۳ 

 ق ي ەنەنىن ون یاب نایت و اا

 ى ادى تص
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 رد راو لوق یکیا هدنضن ببس یدلوا ضقتنم یک كن دغ لوا هرکص

 میر معاب هکیدرویبهبلاطوبا )سو هیلع ها لک ها لوسسر هکر دوب یر
 یرمغ ندهالاء اعا هدنا بودیا طاس تروق نعد هضرارب هب هفیح لوا

 سب ردشغعاقن ندنآ ی هعیطو مکح بودا وع هسیاراو تالک ردقهت

 كچرک زوسوب رکا هکیدیدو یدلیا مالعا ینوب بوئیچ هی رقبلاط وبا
 " مسادنرف نب دسرافج نالبرکا دیا تعارف ندشیاورس هسرافیج

 یضار هزوسوب یجدرلنا لدا هل وا رک دسرولمب هجا ع هر و هزس یتلغوا

 ندرلتتعلملوا هةمو هرزوالاو:لوا هدنراک دا رظن هدفی سب راب دلوا

 .ییه-فیحص لوا تعاججرب ن دشب رق هکر دوب لوق یبکیارایدتبا تغارف
 ضقن یینش دهع یراک دتا هدنتح بلط٣ا ددعو و مشاه و بوترپ

 ریهزو یرماعلا ثراخا نب ورع نب ماشه هکرایدتا قافتا هرزوا كا

 لاونم راب دبا ندتعاج لوا یزتخهلاولاو ودعنب رعطعو هریغملا نیما نبا
 دفیح لوا بودا ماسیق ندنرلجا معطء بودیا قافنا هرزوا حورشم

 وزا نالوا هدنما ,کرابدروک یدردنا نوحما لا قش ی هفیع»

 نب روصتم نازاب یتاو شلاق یالکم هللا كعساب قجثا بوس تروق نوت
 یجینوا كنوبن هفیعص ضقن وب و یدلوا لش یا هک یدیا مشاه نب همرکع
 كاله هدنلاوش كنه.سو (بلاطوا ) یدلو ع وقو هدنسهنس

 سو هيلع هللا یلص هللا لوسر هدقدل وانو ز بواوادتشم یتومض م یدلوا

 هکعا تعاقش اکس رکا هی روتک نداه هلک هرکرب ريعاب هکیدد کا

 هدکودلب وسیانو مسا فوخ ندهبسرکا هدناوج بااطوبا عهلوارداق
 نعط ود یدلوا ناسم ندنس وقروق مولوا بلاطوبا هقن اکب شی رق

 كيلاط وبا نالوا روهشعو یدید مدراب وس یزوس لوا رهسلوا كحهیعا

 نی راق ادوط بلاطوبا تقو لوا هکر د ییک و ردیسسلوا كاله «رزوارفک
 هلا لوسر توئودو ید هلکد بوئوط ق الوق اکا سابع سد یدردادل
 بلاطوبا ییغوا ےشادنرق یا هکیدید هنب رلترضح سو هلع هللا یلص

 یرلترمضح هللالوسرو یدلب وسیزوس تاکودت اما ولد هل وساکا كنس

 ) عاب هکنوساوا دج ههللا لوا یعیرایدروب ( عاب ك اده ىذلا هيدجلا

 یش وبا هلو سر یلاعت قح هکر د راضعا و ردکع د ی دلنا تاده یس

 هکر د رلضءب و رل,دلوا توف 4 هرکصوراب دلک هناعا بورود احا نعو
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 هن راقب رش ۸" لاو هيلع هها لص هللا لو-سر بواوب تصرف ین
 ینا رلنلوا نیسقب هدکدتنآ ملکن ی هلطاب ت الک لوا هليا هنرپ هپ اشم
 رایدلبا تعاشا هلیعز یدلوا ر داص ندنرلترضح هللا لوسر تودیشیا

 نم تالق نم انلسرا امو ) ه دحج *ه روس كن رلرض> سابع نبا قوب و
 ناطیشلا قلبام هلا ےن هتننما ناطیشلاقاا ینمتاذاالا ین الو لوسر

 یراهروپ سفت هیت نظفایت نالوا دنس هی رک تبآ هتل ها مک
 لاعف یح ست رولوا شلوا هتسانعم هبوالت هتشا ق سی ردا دی
 هکر دداع هدنزاربمغیب هکیدری و ربخ هدنف رش لوق هتنماق ناطیشلا قلا

 یدعا ردا هدا ز زوسرپ ن دنا هنو الت كنا ناطیش را هاب وس زوسرپ نج

 بویعا رودص ن دنراترضح هنا لوسر لطاب مالک لوا هک ردصتو

 هیجوت هی وب جد یربط ییهصق لوا ردنطف « داب ز ناطیش ینا هکلب

 یدلب وس نیطایش صعءب یزوس لوا هدنرس ید یزوج نیاردذعا
 یدلوا یراج ندنش رش ناسا لاسو هيلع هللا لص ربمغم هول

 تره هبه شبح ضرا هن هد ها دعفد نولس (هدعب) ردشعد

 نب راع بولوا نوئاخ نکس نوالحر جوا ناسکیس یرددع هکر, دنا

 هللا ناق سیا تذب بیب> ما قوناخ شح نب هللادبعو یدیا هلییرسا
 ه رزوا لاح لوا ب ورک هتد ینارصن ءدنا هلا دبع یدیشعا ترج
 ندنرلتر ج هیرونم هنیدع لسو هیلع هللا یلص هللا لوسر هرکص یدلوا درع
 هصق) ردقح هلوا رکذ اب رق هکر درلذمروب ج وز هد هنس یجندب

 هيلع هلال ص هللا لوسر باطلا دعونب و ےشاهونب هک اتقو (دهاعت
 شی رقرایدلوا هرزوا لاغتشا هکغا هعفادم یبذاو روج ندنرلترضح لسو

 ون و ماه وت ۳3 هن ر ز وا كنا رلیدزاب همان دهع رب بودا جاا

 و ندنوب هعقووب رهیعا شیو شلاو رەنا حاکت نوتاخ ندملطاا

 مشاهونب سد رایدصا هر بک فوج یدغاک لواو ردنلو ع وقو هددنس

 بهلوبا رایدلوا لخاد هنبعشکنا بولوا عج هنناب كيلاطوبا بلطلا ون و
 هن رزوا لاح وب یدلبا ترهاطمو تنواعم هنیکرمشم بولب ربا ن درلنا

 یاهو ین هرم ند رلنا شد رق بولاق هنس کا هدتاور عب و هنس جوا

 یدزاراقیچ هعسوم ندم“ وم نا بولوا روصح هلب وا یاد رایدلبا عطق
 بواوا قاط یرلتقاط یدررونوک ماعط هحول رک هرلنا ورع نب ماشه

۹ 



( 6۱۲۳ 

 هن رل هما هنعللا هلع ناطیش هدنراقدلوا لا هالوف (یرخالا ةثلاثلا تانم و

 نفرخ نه م الکی جت رل نهتعاغشناو ىلعلا قینارغاا كلت هنبرلتارف تعد

 ید رافک ہدکد تا هد بودیا نخ یهروس هللا لوسر سد یدلبااقلا
 هکر ابدناصراناار ز یدلبامفر هنلا بولا قاط هضبقرب دباو رایدتبا هدجس

 دصقوب یدلبا رکذ هلیاربخ نیر هلطاب مانصا ن رلنا یرلترضح هللالوسر

 ضرا بوراو ات هکندتنا راهظا هلب وش یتا ناطیش بولوا شاف سانلا نیب

 تواک همالسا یسلاها هکم رهاظ رلناو ی داوا عاب هنس نالوا هد هشیج

 ردرا هرزوا نما هدهکم هرکصندمش مالسا لها بولیقزامت هللا هللا لوسرو

 هجوتم ههکم بوقیج ند هشبح هلګلایلع بوشاپ وس هلبایرب ر ولد
 هدنرلقدلوا بی رق هبهکم سد رلید هنسک چوا زوتوارلنا هکر دوم راب دلوا

 نافع نب ناعع هکرابتسا لوخد ذیفخ در هکم تویلو محک نراك دةشا

 ندراناورددراناکبوئود میهذعهللایضر ماولا نی ربب زو نوعظم نب ناعع

 نبا الارلبدلوا هدنراوج كن رب ندو رق یرب ره بورک راتربک هی هکم
 هصقوب امد ةو یدنود ههشدح ورک بویلوا لخاد ه هکم دوعسم

 كرا لس و هلع هللا لص هالا لوسر نوک 2« تقو ینددلوب ع وقو

 هدراقدلوا رادربخ ندرافدلواهحاسلا یر ندکعا رک ذ هلبارخاشاح نراتب

 9ک ند هشبح تالذییع ءاس یداراشغا زاغآ هتدا و روج هدا ز ندیکلوا

 هر د-شیح هنب بنات هلا باحا نالوا عبات هراودنک ید یسهلج كياهکا

 هکر دب راککر ا كنب راشوق وص « دنلصا قننارغورلدروس لاحت راو تره

 قوئرغو رد هنس انعم نکرد يك ردشنرغو قونرغ ید رفم كنا

 قجارغ اهن هرلشوفلوا مانصا ردهنسان ء١ نالغوا ضا و قشع هدرپ

 هجو بویلبا ملکن هدنفح هصقو ه دافش ضایع یضاق رد راشو هیس

 هقرف یا ه د هصقوب العو ردسنعا نیهوت نلصا كنا هلا یناکو فاش

 راکنا ییلصا هیلکااب ردندراتآ ید یزار رظف ماما هکیس هقرفرپ ردرلذلوا
 راب دروتکل لد هلبا هجو جاقرباکاو رلبدید یدلباعضو هقدانز یتوب بویلیا
 هاا ردشلوا لصاو ن د هرشک قرط اری ز ردراو یلصا كلا ید هقرفرپ

 یتسحا كنس هلج ردرلنعا هحوت هلبا هجو حاقر بود زلوا قوا یلصا

 نارد لیترت سو هیلع ها یلص هللالوسر هرزوا یو دید بهاولا بحاص
 هدنراق دروب هتکسر هدارا بواوا دصریم هنعللا هيلع ناطش نکرروب



ED 
 یا ) بودا تراشا هلباک و یدقیح هن رزواشاطرب ءاط ریدر و

 یالسایاعت هللااتورلبدکحلا ندش قلخهدک داباادنوید ( یتخاناترحا

 یعجوا) یدرارکود یتیرلنا هاکو مدرکو دیرلنا نب هاک هعثدیا زارعا

 رافک دهاعنویرلا تر هعفد یکرا هیهثدح كمارک ن اعا (فرح

 نالوا نیکحد هحارعم ات و هح دخو بلاط ییا ت ومو هی لاوحا و

 مش همارک باحصا ك رافک هورک (هکانقفو) رد هدنرکذ لارجام
 هلع هللالیص هللا لوس ر یدلوا دتشم یرلتذا یلاثعا بیذعتو برضو

 نذاوب راد روب یا ز را ن وامه نذا هکعا ترڪ هشدح هرلنااس و

 زارب ندمارک باحصا سردشا وب ع وقو هدنبجر هنس یش ندنرات ون

 رانوب و یدیا هنشاپ زکاب یسیک و هلالایعلها یسیک رابدتبا تره هسیک
 یک یدبانوتاخ تردو رل بدا یکیا نوا هکربد یبکو یدنا كکرارب نوا

 یرلکب كران وب و ردشعد یدیا یا رانوناخ ییکو یدیا نوتاخشب هکرید

 ماوعلانرربب ز یدیا قوب یراکب هکربد ییک یدیا ن وعظم نب نان
 نر رفعج هرکص رد رلذدبا ترج فوع نب نجرلا دبع دوعسم نب هللادبع
 ناب رایدتک الواف الوا هګدرا یر رب مالسا لها یدتک ید بلاط یا

 نب نام اد تیا رل دتا راګتسا .هنیفس رپ هرانید فصن بوراو هارد
 ندنراترمضح سنا یدقیح هلبا هللا لو سر تش هبقر یر هج و ز نافع

 هللا لو-سر بولک ن وتاخرپ هرکص بو کیک یربسخ كرلنا هکر دب ورح
 نسهجوز نامع مد روڪ یرلنا ن هشرلترمضح و هيلع هللا لص
 لوا ناعغنا ) رک ریمعب هدک درب وربخ ولد ید ر ردد شعردش هراجرب

 ت ہلا لها هرکصت دطولقیفح نعل رلددر وب ود ( طول دعب رحاه د

 نما بولوا رارقرب هد هشبح كمارک تاكا شورف ردکعد ردناغع ندا
 ینهعبر نب هللادبع هلباصاعلای ورع بوروک ن رلقدلوا هرزوا تحارو

 دمنعصا یعسا رابد ردنوک هب یش اج هلبا ااده ن دنس هفح كني رلتنالو

 نب رج اهم باعا بوراو ی دیا هل هارلنا د دیلولا نب هراعو ی دا

 بويعا لوبق جد نی را هیدهو بويعا افصا نی را زوس یشاج رلیدتسا
 كرلندیا ترجاهم هیدشبح هرکص رابدلک ب ونود هب ورکسساخو بناخ
 هيلع هللا لص ر هک دلواو یه جوراب دود هب هکد ورک یرادقمرب

 یزعلاو ت اللامارفا) بودیا تارق نسهروس (یوهاذا ےجلاو) لسو



CIE) 
 ردح ٭ انیلع هلئاسر تیلت اذا * فیطا مهبدابعلاب رببخ * رب رع بر نم

 فورلا ةن تانا # اهادهنمدجا ءاح لئاسر * فیصلا بللایذ عمد

 هللا و الف # فیتعلا لوعلاب هوغت الف * عاطم انیف یطصء دجاو *

 ندهزج (رعمالسا) ۰ فویسااب مهیفضقنالو * اموق هیطعنال
 هلن ی ص هللا لوسر هرزوا کو دید مينوبا ردرل لک هم السا هرکص نوکچوا

 هدنتحرع بوروون ود ( رمع) وا لهح یا مالسالازعاےھالا )سو هلع

 تروعر,نواو كکرا هداز ندقرفمالسا لها تةو لوایدنلیق لوبقیرااعد
 هک مرو ردا تااور هلب وډ هماسا ندن رودنک یتءالسا بس ورايدا

 نسشلوا ناسم نس توراواکا هدک دتشا نغددلوا نامل سم كعّسادن رة رق

 باطلا ناابب ویلشاب هولعا هدک در وک ناق یدقا ناو مدروا ینآوید

 لایضغ یدد ردمسش وا ناسه نب هليا كسرولیب هدیا تبذا هنوکه ټ اکی
 رروط باکرب هدنس هشوکرب كنهطوا هک مدزوک مدرک هیذطوا بولوا
 مدرب و قا بولوا ردکتم ولبزا ( حرا نجرا هّلامسب ) مدقاب بولا
 تاوعساینام هل جس ) هدنا هک مدقاب و مدلآ هیلاینا بوئود هنبهرکص

 لصاو هنشن رش لوق (هلوسرو هاب اونما) قر هیوقوا شازاب (ضدالاو
 ( لا لوحر اد نا ده شاو هللاالا هلال نا دهشا ) نامه هدقدلوا

 كانحرف ندعالسا منب ب وج رانالس» نالوا ول مک هدنا سپ مديد

 لفسا تورا و هس و هيلع هللا لص هللا لوسر رلبد روتک رعیکت ندنراقدلوا

 مرک | لوتسر زابدنوط ندم رااوق هسوکیکیا مدشل وب دش رب هدافص

 یک رالوق خدراثارایدرویب ود كرب ووبوق هدمنلدراو نیش هن راترضح
 رایدکچ هر ودنک یب بوتوط ندسءا وا مدرووا هنب رلکوا ب وری وب وق
 ود هلا تاده هل ترا باطل اناا لوا ناسم هکر ادر وب هرکص

 ( مدید هللالوسراكلناو هللاالا هلال نادهشا ) مدنامه دخ رلبدروپ اعد

 تقو لواو یدلدشاهدنرلقاقوس هکم هکرابدروتک رییکت رلنابس» هلج هرکرب
 تویحند وب روضح هدعب یدردیا افخا نمالسا هسلوا ناسه هوك

 نام س٥ بوشولوب اکا یدیا لکدرداق هرارسا مک هکیدیا راو مدآرب مدنک
 باطالانا بورغاح ردق یغودقیج یزاوا لوانامش مدلبوس یمیدلوا

 یرلنا ید رابدلشاب هککود توش وا عاب قلخ یدید شلوا ناسم

 رخ ود رد اطخ نا هدقدروص ب و روک یاح و عاط س مدرکود

Ca) 



CWE) 

  یدلبا تقبس ېپ هدمالک نوکوب هجن لجروب هک كدروک یلعاب هکیدید
 ترضح هلبا عج یرلنا هنب و هليا ېک یکنوک وب ید نوک یکنراب یدعا
 ید وس توس اعط و تولبرد یس هلج یدلیف یک یرلقد روس جد لع

 هلک رب هدیرع هکیدروی بولک هزوس ۳ و هيلع هللا لص هه ا لوسر هدنراک دما

 هزسنب هلواشهروتک *یشرب لصفا ندور کا هرس من هنموق هک مرتب

 ملبا توعد یس هکیدلبا رھا اکب هللاو مدروتک ینیربخ ترخاو اند

 ہد رکا لزسو میصو و مشادنرق مب هکر دیا هرزاوم زکیغنفاکب هدشیاوب

 ندرلنا نب هک رروپب ىلع ترضح رلیدتنا ماعا موق هلج سب هلوا مهفیلخ
 ها یلص هل لوسر مدام ها ناب مردیا هرزاومن هکم دید نکیا كچوک
 میصوو مشادرف مبوب بوتا هذب وب كلع ترضح یلوق كرام سو هيلع
 نکیدیا تع اطا بوتوط نیز وس كلا یدماردم هفیلخ هدزکیحا ل سو

 هکرابدید هنوک له هبلاطوبا بولاق لر هشولک موق لوا هدنراقدروی وید
 نس هلیق تع اطا اکا ب وتوط یت زوس تاکلغوا هک ی دلبا ما اکس دج
 باڪڪاوراودنک بولو ارم هرزوا لاحو لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هدعب

 اار توعد هخ نک رلرکج رلتذاو روج ردقوب یارک
 ندلحلوا نیعل لهج وبارلیدا هدافص م السلا هيلع هللا لوسر نوکر ب

 هدصتف هزج رلیدللوس زوسرب اکا یرلترضح هللالوسر یدلبا مش بوک
 عش لوا تالهحو |یسهبراجوا دازا كن هناعدج نب هللادبع هدنرک دلک یدیا

 یادت هفاوطیمرکم تا بولک هضغ هرج یدرو رخ هبهرج ترضح

 هرج یدرروټوا هلباقلخكولب رب هکیدلو ییهجونا هدنا یدیا هدشب وب یاب

 اکا نس نکیآ ہدنید دم نب یدلبا جش بوکو دهلی یابیلآ یراترضح
 موه هننرزوا كنهرج هورکرب ندموزحقب یدردبا رز عتود نسردبایمعس
 نوسکو د وق كم « نا لهجوبا رلبدتسا كم مدراب هلهجوبا بویلبا

 ترمضح هدعب یدید مدلبا بس هللا محبت بس هنلغوایسهحوع كلا نارز

 زی نعهدننس شیرق هنع هللا یضر رلیدلوا رارق رب و تباث هرزوا یعالسا هرج
 یجتلا ندئعم یالسا یدیا ی رداهب و میت تاغ ل رلنا ب ولوا تکی

 بس السا كلا لسو هیلع هللا لص هللا لوسر ردشلوب عوقو هد هتس
 هکیدرو هدقدلوا نالسمو رلیدکج لا ندنا رادقمر شب رق بولوپ ترع

 ءاج نیدل * فیت انیدلاو مالسالایا * یداّوفیدهنیح هللاتدج د

 زا و و یا و ی و ی وو و و و تق



۳۰ 

ح هلا بااط وا یس هجوع یاو-سر
 ( فرح یی کا ) ٠ ىدملا ظف

 نبا رد هدنرک ذ امه نع هلل یطر رعو هرج مالساو نيب رقا ترمشع راذنا
 یس هع رکت یا (نیب رقالا كر شعزدناو) هکر دو رها 4= هوا یطر ن دسا اع

 هاحابصا بودا دوعص هنرزوا افص مس و هيلع هللا لص یب هدقدا وا لزان

 نیم هلک یس ودنک رلیدل وا عج هیارا لوا قلخ هج سد یدروب ادن ود

 سو هيلع هللا لص هللا لوسر سب یدردنوک نوجا قلاربخ ینسمدا
 ثغاط وشا هزس رکا هک كر وربخ اکبرهف یتا بلطاادبع قباب هکیدرو

 ودردرآ هر ز وا كعا تراع ئش ردراو رکسعرب هدناتسا نعل مدنیعتس

 هکر لید رو هللا لوسر عن هکر ادد هلج کیدی ردا داقعا اکب مسیامالعا
 هبلع هللا یلص هللا لوسر مرد د دش باذع یدب نیب هرس ن یدعا سب

 جا یزب داب كلابت هکیدد نیما بهل وبا نامه هدکدد هلب وب مسو
 لزا ( بهل یا اد تات ) تقو لوا لدلبا توعد یمن وجما زوس و

 ندیلع ترضح سابعنا را دتا قاغا هنرزوا ثیدحوب نیعش یدلوا

 لزا هاسو هيلع ههالص هلا لوسر تاون هکر دنا تیاور ےھنع هللایصر

 نب هکمدای بولوا قیض عرذ تقو لوا هگیدروی هللالوسر هدقدلوا

 ردکرک مسروک یرلیشگیدتا هارکتسا ندرلنا هدنهدشادن هلبا رعاو هراتا
 رومأم نسرکا داب بولکاکب لیربج هک نیک د هنقو لوا مدل.ا توکس سپ

 هلا لور سب هکر د یلیعردیا باذعاکس كبر نس اش یشیا كفيدلوا
 كناو هلا رمصاح ماعط عاصر هرلنا یلیعا دکیدداکب مس و هيلع هلا لص

 اکحبب هرکص ندنا ردلوط نيل سع ر هزب و وق یغالا نویفرب هن رزوا

 ء یش مغب دلوا روم ام ہرلناو میشلیوس هارانا هک هللا عج نیدالوا كلطاادبع

 هک مدلباتوعد هماعطلوایراناو مدتا هرزوا یراةدروس سد مدیا عیب

 هرجو بلاطوبا یر هجوع هلوا دانزرب دوخا كکا رباب رایدیا مداقرق
 لوا هرلنا هدن راقدلوا عج هلج رلیدا هل هدنحا ك رانا بها واو سابع و
 لوا كرلنا ههبش یب هکرروس ىلع ترمضح رابد هاوط مد رونک یماعط

 هیاع هللا لص ین سد ید رولب هب مدار یرادع» یراقد وط ندماعط

 ےکبحاص کرک ) تویلبا مدقت بهلوا نامش هدک دتسا قاشاب هز وس ۳ ۲

 رلب داغاط یس هلج مدلوا ید كعاف یدلبا رعس هرس دم نعل (اومول

 هب ىلع ترضح )سو دیلع للا یلص هللالوسر سب یدلوا زوس یربغ



( ۱۱۸) 

 رد هدنرلقدلوا رومأم هترمشع راذناو هدنراقدلوا روم. اک او هدیوعد راهظا

 یدرررویب توعد همالساارس هدنراتوبن لوا لسو هیلعها یلص ههالوسر

 توعد ذفخ یراهسیک ینیدنانبا ندنموق یخد یرلترضح رکب وبا و
 لزانیبآ (مموناع عدصاف) هربسغیب هدنرورم هنس چوا ندنوبن یدزردیا
 هدنسادتا هنسی درد ندنعم راهظاوب هکرایدروس توعد راهظا بولوا

 نید هراکشا بود ا ادن هثموق هرزوا یرلقدلوا روم ام سد ردخلوا عقاو

 رلیدع ادر شیزوس بويل وا دیعب ندودنک یموقرل داشابهکع | توعدهمالسا

 كنب دهم یداه لوا یس هلجج هرکص نکل هک دغا بیعت بونآزوس هنر |
 ندنتءوم یکودلبا تنایص كنيااعت قح بودا مایق هرزواقاغلا هنتوادع

 تنایصو تیاج یتا بلاطوا یسهجوع راد داوا هدنراف الخ فرط یسیرمض

 هدشا یرافدلوار E مالساا هيلع هنا لص ههالوسر بولوا هرز وا

  ,سان لولب رب ندفارشا بواک نارک هشو رق شیاوی رل بدرس وک رارعسا

 برح نب نایفسوباو فاتمدبعنب هعیر نبا هبشو هبتع هکر لیدلک هلاطوبا
 دوساو دان ثرالان ماشهن یرتملاوبا و سم دع نب هيما نا
 ورعوبا هک یموسلالئاو نن صاعو هنمو یرالغواو لهجواو بلط)!نیا
 یزعد مز یلغوا لشادرف هکر ایدید و رایدنا هل هلرلنا ردصاعا|نبا

 هلیا منم ینا هک رد وبا رد هدکعا لیلضت یز رااپاب و هیفست یزپ و بیعت
 یدلبامهد هللا نيل عفد یرلنا بلاطوا سد قیح ندارا ن د وخاب و

 . رلیدلوا رارقرب هرزوا یر هن رید تداع هنب سو هیلع هللا یلص هللا لوسرو

 یکلواو رلیدلک هبلاط وبا رارکن یس هلج بولک ج وک هرانا هنب هرکوب
 هاکنا و هلکنس نس عا یهن ینارکا کرادد هرکصاد هداعا ن رلمالک

 بولوا ردکتم بلاط وبا ندشیا وب سر هکلوا لاله فرط رب انزرمشکو د
 اکب كموق هدکعح كنس یلغوا مش ادب کیا نلسو هيلع هلن ی یص هللالوسر

 هکیدعآ ن ن سو هلع هللا لوسر هدک دید رایدید هل وش هل وش

 یشنوک انار 1 عاب هکیدر وب سد ردشلوا رار ندرا ودنک بلاط وبا

 قرهیلغابوبد هلب وب ما كرت یرهاوب راهساباعب صو دمولوصیآ و هعاص

 سپ یدید زا لوذخ "یشرب نس هللاو هلیوس یککودنساو نود یلغوا
 لانه قح بویلثا هکلکعا تذا یرانوا نالس ندرودنک هلق ره

 .n ای ی ی تا یی یخ" ی یک ی تا نیت ات یا ی



( 11۷ ۲ 

 ادتبا ندیلاومو ردراشعا راهظا نیرلمال سا هک رد راترضح رکی وہا لب

 سد ردقو فالتخا تولوا هيلع قفتموب ر د رلترمضح دز نالوا ناس

 ندنیفاایرارحا لاحر یالک كرانید رد رکب وا نالوا نالسم لوا ندلاحر
 هکر دشعدرکر دادن نونیخد ء مش نانوا تیاور ندشسحو زدلوحم هکعد

 هراکشآ یتمالسا یدک هدیش ترد ییبرکبوبا هکیدروی بلاط یبان ىلع
 هدانا لوا نب هدف ز امنو هدراغ تبحاصم و هدکعا ترحم و هدقلتق

 هکر دانید یهتا مدردا افخا ن ںودناراھ طا یتمالسا لوا مدیا هدعش

 ردا عنع وب هک هسي لوا و ر دلفو نب هقرو لجر نروتک ناما ادا
 بوتشاب هنو كلسو هيلع هللا لص هللالوسر هقرو هکردا اوعد هلي وا

 اکس هکیدید ههالا لوسر هخرو هک ردشلک هدربس نکلردتنماعشرا هتلاسر

 نس هدي ییدتا تراشا كع ص نآ نس هکمرد | ت داهش ن هدرم

 هداهح هدیه و نسلس مع ین نسو نس هنن رزوا یلثء یسوم سومان نسو

 سا مردیا هدهاح هل هلکتس مسروشب ربا هتفو لوا رک | نسرولوا روعأم

 هقرو هکر د قیقلب ردشعا ے رصت تلاسر قیدصت هدزوس وب هقرو
 هده اګګ یا هدنم ناو یدلوا شمروتک ناعاادتا ندلاحر هلا|یزوسوب

 یدک ا کلا دائ کر دطد یخاکس (لمأتهف و) یدتارکذ

 هکر دراوكعد نوعا لئاقر و لمأتف رولوا شلوا مدقع جد ند هج دخ

 هرکصاد هثراح ن دز و ر ولوا مدقم ن د دلج بهار ارګ هجر دقت وب

 صاقوییان دعسو فوعن نجرلا دعو ماوعن رب زو ناهعنب ناك

 هللا لوسر یرلنارکب وبا بولک همالسا ها یتوعد كرکب وبا هللادبعنب هحمطو
 زاغ بولک همالسسا هدي وبن روصح رارکتو یدروتک هلسو هيلع هللا لص

 هللا دبع ها وباو حارجلا نب هلادبع نب یماع ہ دیبعوبا هرکص رایدلیق
 ىكحلا نوعظمء ن ناغعو صورا مقرالا ی ممداو دسالا دعنا

 فانعدیع نت بلط)ا 5 نرالا ن هدسعو هللادبعو همادق یرلشادن قو

 همالسا باطاللا تنب هبطافیسهجوزو لیفنن ورج نب دیز یبا ن دیعسو
 یوز كسابع هما ناک همالسا لوا هرکصند هجثدخ مکیدلنبد راب دلک
 ( هلک ی کا ( نیعجاےھنع هللایصر رد رکی یا تذ ءاعساو لصفلا ما

 هحارعع ندنراقدلوا رومأم هنوعد راهظا كلسو هع هللایص هللا لوسر

 (فرحکلوا)  ردهنی رزوافرح جوادنرکذ یرللاوحا نالوا هعقبج



CUT) 

 هها یر هح دخ .دهصق بولک س یدرد هما لوسرا كياع مالسلارجسو

 بولا تس دہآ رلیدرویب ها اکا ہرکص یدلباب ندنحرف رلیدروربخ هیاهنع
 تعکر یکیا هدستفو لوا ادتبا زاغ رلیدلیق زانن یک یراق دلیق هلا لیربج

 قلواتعکر یکبا هلل و هنب هدرارفس ینا یلاء"قح هرکص یدنلوا ضرف

 هدر ابلا ی یدروب م اا تهكر ردرد « درمطح بوروب انا هرزوا

 مدقع ندزمگج هجارعم جد سو هیلع هللا یلص ها لوسر هکردشءد
 یقالتخا نکل ردقوب ههش هدنو یدرارالف زامن مارک تاصاو یرودنک

 یعدملوا هسخو یعدنلوا ضرف زاغ لوا ند زان تقو شب هکر دنلوا

 یدیشلوا ضرفزامنر عولطلادعب و زامنرب سلا عولطلبق هکر یدراضءب
 بجاو توعد هدیح وتو یدل وا بجاو راذنا ادا هکربد یوو یهتا

 "بروس یدلبا ضرف یخلوا عا هصک ءربمغب یلاعت هها هرکصندنا یدلوا
 یندینآ بودا خش ها نالوا هدنرخا هروسسین آ هرکص هدنلوا کلم مع

 ه داور رب و یدلیا محسن هلا سجخ ءواص باجتا یس هک جارع» هرکص
 ققلوا رکذ ود ید ارما هللا ءوضو مالسلا امهیلع ههللالوسر لیربج
 ۱ بولکروتف هیح و هرکص ردناتلالد هنسلوا مدعم ندارسا ءوضو تیضرف

 یعچوا) راب دلوا نوزحو یداک جوک هلسو هیلع ها لص هللا لوسر
 رد هدنرکذ رانروتک ناعا ادتا هلسو هيلع هللایبص هللا لوسر ( فرح

 ةقدص ندیا قیدصت بوروتک ناما لوا اکا هکرد روک ذه هدبهاوم
 ندباعصا فالخ الب اهنع هللایضر ردب راترمضح ىربكلا هكدخ ء الا

 ` نروتک ناما ههالا لوسر هرکصند هج دخ هکر د رلذلوا بهاذ مفغ ج

 كرع ربمغچ بواوا هدنشاب نوا تقو لوا هنع هللا یر رد ىلع ترضح
 هنع هللایطر رکب وبا هرکصند ه4 دخ هکردبهاذ رل ربغو راب دا هدر
 ند رارحا لاجر نالوا ع روا هکر دش عد حالص نباو ردشمروتک ناعا

 ندناوسنویلعادتا ندنابصو ردنهروتک ناعا هنعهللایطر رکی وا ادتا

 ند راهلوکو دز ادتا ندراولدازاو ردرلنمروتک ناعا یرک هج دخ ادتا

 یربطیهتناعاهلا و ردکعدرد رلشمروتک ناعا مهنع یاعت هللایضر لالب
 هکر واند سد ردکعا قیدصتو قیفوت یتسهلج كنالاور نالوا یلوا هکربد
 ترضح تاک را نالوا نام سها دت | بولوایریک هم دخ ناک هم السا لو اافلطم

 یبرعلجرنالوا نال ادتاو یدردیا افخا یتناعا بولوا بص هکر دیلع



CANS) 

 هکردارکذ هدربسغ لداعنباو ردجردنم هدراءون یودتبا رکذ كيف نیا

 هود كل ترد ا هلو هیلع هللا یلصزع ريم مالسلا هيلع لب رحب

 ترمضحو «ءفد ترد هسد ردا ترّضحو هعفد کیانوا همدا ترضحو

 ها سوم ترضحو هصعفد یکبا قرف هعهارا ترض>و هرک یللا هحوت

 مالساا ,هیلع ردشعا لوز هعذد نوا هاسع ترّدحو هءفد زوئرد

 یزوج نیارد «دنناب یعلعت زانو تسدبا ادا ( فرحیما )

 ةولصاا هيلع دم یلاست هللا هکردو مع ندارملا نب دجا هکر د هدنریس
 مالسلا هیلعلیربج سد یدیانوکرب و هنس ق رق نس هدک دنا تعب یمالسلاو

 تلاسر هدارح اکا هرکص تولک یبهکآ راز و یدک یا هوجن

 نوا ندنا ناضهر بواوا ینوکی ستر رازاب نوک لوا یداوا رهاظ هلا

 لج عضومنالوا لزان نآرق هرع رمق ادا یدیشغا رورم اک یجندب
 یداوا لزا د هنلوق لعد لامیسهروس ( كب ر مسا ءارقا ) طف هدنا ردارح

 ندنا ب ودا صحت یرب هلبا یس هعکو ا غیلتلا دعب یتیآ لوا نیما لیربج

 یدلبا ملعت یغاتق زاغ بولا تسدپآ ههللا لو-سر سپ یدقیچ وصرب
 هللالوسرخدرانا بولواتاور نددز ند هماسآ یدا تعکر یا زاغ

 هدکدروتک یو بواک ادا اکا لیربج هکر دبا تیاور ندلسو هيلع هللا یلص
 اهب حضنق ءالا نم ةفرغ ذخا ) هرکص ندتسسدیا یدنرکوا زانو تسدیآ

 هک ردنعد لتاقم یدحاص هنجرف بولا جوار ندوص لوا ینعب ( هجرف

 زاغ تعكر یکا ماشخاو تعکر یکبا حابص هنن رزوا نیسم هدمالسا لوا

 هدیهاوم یدنلوا ضرذزاغ تفوشب ی” دک جارعم هرکص بوتاوا ضرف

 لزوک تاغ لسو هيلع هللا یلص رع ريم مالسلا هيلع لب ريج هکرد روک ذه

 قیقح داب هکی ديد بولوا رها ظ هره ار لزوک تیاغو هدتروص

 یرلنا نس ملوسر هنجو سنا مب نس هکرروب بودیا ماللس اکس یلات هللا
 دنیمز هللا یعابا هرکص بود هلی و لیربج هلبا توعد هکعد هللا الا هلا ال

 یدلآتسدیا ندنآ لیریج ترضح سی یدلیا روهظ نیعرب یدروا
 یدروط هزاع بودا مایف لیریجو یدردلا تس دیا جد هرعربمغیی و
 یزامنو یتسدآس ب یدلبا مما هغلتق هل هلسودیلع هللا لص هللا لوسرو

 دن رهناخ بونود هللا لوسرو یدتک بوقیج هکو ک هدب یدلبا ماع
 ردعو رج یرلف دلوا یالم لک اک كن هشدخات هداوب ریدروب هجو



IY CHS) 

 ند ربمت» هک ات ردترابع ندنرخات تدم رب كيح و سو ترف هک نوساوا
 مزج لععسا نا هلوا لصاح قوش هلو زن جو جدر بودیک وقروق

 هدر ,یرغو هدنحرادجاماماو رد هنس چ و او ترف تدمهروک هنکو دتا

 یدنلوالازنا توپن هنبرزوا كنا نکیا هدنشاقرق ریمغ هکر دیو ره ند بعش
 كنا اکاو یدردیا ےلعت * شو هلک اکا بولوا نورقم لیفارسا ھت ویلو

 لبربج هنو هرکص e چوا یدا شوا لزات نارق هنب رزوا یتاسا

 سب یدئلوا لب مت نآرق هللا یتاسل لبرمج اکا هنس ییرکی بولوا نورقم
 ندنتلاسریتویتكنبرلترمض> مالسلاو ءولصلا هيلع زع ریمغیپ هکیدلوا نیم
 هدک دا لوز یمهروس هارقا هکر درلذءد ها ضعب ےک هتن ردْثلوا مدقم

 E لار هدقداوا لزا (ردملا اهدا ا ( توک توب هر رامغب

 زار بهاولا بحاص هدننرتو ورد ه رکص ندکلوا امرحو اعطق وب و

 ینیحو کا یلاعت قح هکرید یسب رمغو ےق نا ردشعا لقث رکحو رارسا

 یسعکا هقداص یاب ور یسکاوا ردشعا لیکن هن رزوا هبترره چاق رب
 یدزنمروکی کلم ودنک بود الا هن راقب مش باق كل یتا کی سو لوا
 هلیه جو لوا بودا هلاک هو بوش روک هرانا هدننروص ناناكل» یس جوا
 قرقنج ینعد یس هل صلص سرح اکا کل یسجدذردرحو ی رکدتشا

 تباغ بولوا دشا هن رزوا كلوب و یدرولک ه د هلصاصر یکیسادص

 هدنرزوا ه ودو یدررت لا لرابم هک دلک یو هنوکو ب هدرانوک قوفص

 هک كر وک ها یتزوص یدنک تالمدرانا یش! یدرکوج هرب هود هسللوب
 یسکتا رد روك ذم هدمج * روس ےک تن رد ناو عقاو هءذد یکیا وب

 صرف زاغ تنودنآ یو اکا یاعت قح نکا ه دتسارا وار

 رل-ضعب هک یی دروب ملکت هطساو الب یلاعا قح کا یسجدب کودتا

 (ںاج رغ نماحافک ) کا كنيلاعت قح هکر ردا هدا ز ور هه ره وب

 ضور یتا مع نبا کر رد قارعلا نب لو مال-۔الا مح ر دیس همروب ملکت
 هلا جو مک مد ندلب مج كلیفارساوا نکل ردشعا ذخا ندیلیهسلا

 هللا لور هکر دور ندیبعش سماع هدر رط حک زا رکذ ییلوژت

 اکا بوتب روک اکا هتس حوا بولیق لکوم لیفارسا هلو هیلع ها یلص

 یدرونک ن أرف بولوا لک وم لیربج 2 ص ید رروتک یشو هلک ن دیحو
 یتلاقرق یو هربمغب هکردیارکذ ییلح یدلوا مات نالوا لقن ندبهاوم

 یژکا|نکلردشعا دادعتی اونا بوبد هلبوب یدردیا لوزن هن رزوا عون

GS FF n Oe 



CAS 

 هحنراو هناوف لعب ات قلخ یذلا كب رو ارقا هکیدید هرکص یدالاق متقاط

 تانهجیدخ لر هب هراد بوئود ندلحلوا لسو هيلع هلل ا ی صرع ربم غب سد

 لوا ن د راودنک ات رلیدنروا یدروب وډد كتروا كنروا یب و یډرمک هنن ان
 " یداوا هناکب هګ دخ اب نسمهرولس هکرابدروی هرکص بوتان هج دیک وقروق

 رخ لوا ه-ګدخ هدنرلقدروب مدقروق ندمدنک ب ورب و رخ ییهصقاکاو
 ادباس هللا هللاو هدزم اکس ءةوف كسراقوق نوع الکو اشاح هکیدید هلاع

 قحونسرارغا قوئوقو كسردبا ناسحاو ماعلا هکاب رفا نسو زیا لیلذ
 هلبا سو هيلع هللا یلص هللا لوسر بودد هلي وب نسرونلتاق هراتجز هدنلوب

 رص هدتیاهاح ماا ردلغوا یس هحوع كن هڪ دخ یدتکه لفون ن هقرو

 . ضراع 3 هر ودنک بواوا مدآ رد یدنا ردنا تا ی رع تودنا

 راب وس هیلغوا كشادنرُف هلکد م داز هحوع یا اکا هصدخ یدیشل وا
 سد نس رروکه ل نه ی رام یلغوا مسادنرخ یدید لف ولن هقرو یدید

 لواوب هکیدید هقرو رلیدرپ و ربخ نیراکدروک اکا مال-لا هیلع هللالوسر
 كموق نس ی دل ون ی دیذعلوا ل ازا هن رز و! یسوم هک ر دس وه ان

 یر ردا حارخا قب رانا اب لوسر مدیل وا ی تقو یراک دعا جارخا
 قلخ هسا یدرونک مکر ھه یککدروتک كسوب من هکندید هقرو هدک دید

 م ردبا مدرا ی واکس مسرش و را هنوک لوا رک | ردشعا توادع اکا

 یدل وا عطةم یو هرکصادناو یدل وا توف ب ویلوا رحم هقرو نر

 هک لب وش رایدلوا نوزرح هبن رملاک یرلرضح لسو دیلع هللا یلص هلا لوسر
 دما هغاشا ن راودنک بوقیچ هنن راشاب خاط ب ولوا مومعم تباغ هاک
 قحنس قیقح دما بونرو ک نیما لب مچ لاحرد یدرردنا دص

 یدررروب عوجر بولوا نکاسرب نابطع یرلفب رش باق هلکعد نس رب
 هاو رارق> هغاط هرزوا قیاس لاونم هدکد لک عاطةناو ترف هیحو هن

 هللادبع نب راج نیذفش یدراب وس یک یکلوا بونیروک لیربج هدنفو قج
 ترف سو هبلع هللا یلص هللا لوسر هکیدید رباج کر ردا تاور ن

 یعناب مدنشا ادصرندکو ک نکرروب نوکرب هکیدید بوروب تباکح جو
 یسر وک ر ضرالاو ءعسلانیب كلم نلکاکب هدارح هکعدر وک هدقد ردلاق

 مديد زکو تر وا زکوتروا بو مدنود هب وربک بوق روفندنا یدروتوا هرزوا

 مولعم ید روی لازنا (رثدلا ابا. ) یاعت قح هدنفو ل وا رایدتروا
 هر
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 بویه راو نکا هراو هفرط راتب هلی هلرلنا دکیدرا ردبا اجر ن دنا هاو
 هلا لوس, هکړ د ليقع نب ىلع افولا وا یدردبا بیع هرلنآ تویعْلقاب و
 هدنرناب ودنک ندلبععساو میهاریا تعب رش هثعلا لق مالسلاو ةولصلا هيلع

 بع هکر دشعد هبتق نا مک ەت یدرردا ندن هلا ر وما نالوا نیعتم
 ناتخو تب هلج نازارلیدلوا لئاز ندلیعم-ا نید یاب یس هقناط

 حوز نامز یییدلوا یکیاورب ب ودیا عاقبا تقوینیدلوا ج وا قالطو

 لس ندتبانج و قلوا هود زوب سفن تبدو یک قلوا تەجر ن ما
 اس او مراحم تاوذ ے رحت و یتتوط لاوسم و كغا قاشنتساو هضعض*و
 یک كسک ىلا عاص كزمسرخ و هاع قلحو طبا فتو رافظا ملقتو

 بولوا هترزوا هللا ناما یراقدلوا كرنا مالسلاو ةولصلا هيلع هللا لوسرو

 بولواهرزوا دا هتجاو یرحت هدلاوحا !دعامو یدرارد الع هل اعنارش لوا
 یدرارروب لع هلکنا بوروی یآرورکفت هکاوانیتم ندهنسح بنس تنس

 جاقر هدنرکذ لاوحا نالوا هج راو هره ندعم (رطس یکی )
 ناعالواوجو ءادتبا تیفک ( هلک یکلوا) . رد هن رزوافرح هلک
 رد هب رزوافرح چوا هدن رک ةولصو هوضو ےاعتو هدنناب رانروتک

 هللا لص هللا لوسر رد «دنرکذ جو ادب تیفک  (فرح یکلوا) "
 یس هنسیجر قرق تالیفلا ماع هک هدنراقداوا لب هنشاب قرق لس و هيلع

 لوسر هليل هثاک و تجر هنیلاع هماع هدننوک یجزوقط نوا كنناضمر

 هکر دشلوادراو هد هثباع ثیدح کودتیا تیاوریراخ ماما یداردنوک

 هلبا هفداص یاابّور هدلرلمو جو هادا هلس و هيلع هها یلص هللالوسر
 هرکص یدردا ر وهظ یک حص قلف شود یرلکدروک ره سب ردنلوا
 تدابع بولاق هجر هج هدنا بوراو هتغاط ارحو رایدلوا روس یتولخ
 هثی بولآ قی زا راده رب ب ولک هپ هج دخ هنب هتک ودیفب زاو یدردی
 صا هب ودنک ن زمسکا هدارح راغ ات رلیدلوا رتس» هرزوا لاح وب یدردیک

 (ارفا) بولک كم اکب هک رارروہ سو ہیلع هللا یلص هللا لوسر هجلک قح
 یدفیص بوئوط نب س مطب قهوفوا نب هکمدید هدکدید ق وا ینعب
 ماب قموقوا یدید قوا بو ری وب وق هرکص م داوا تقاسط یب هک هلی وش
 هرکص یدلاق متقاط هکیدقص هلب وش بوترط هنب هدیککیا سپ م دید
 هب وش بوتوط هنب هدیج> وا مديد ملي قموقوا یدید وقوا بور وی وق
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 ی امارکر و تاک ترس دهاشم ندا تحت مرکآ ل وشر هرممنم

 هللا لص عرش ش فن ر سقت هګ رخ بودا ناس له هی هک دخ

 قادص هرکب یرکب ب ورو جزا و لوو سد یدلیا ضرع هلس و هیلع
 یرع كن هج دخ بولوا هن-شب یترکب یراقب رش رع تفو لوا رایدلیا
 هلع هللا ی ص هللالوسرو یدنا ق وب یس هحوق عا ماو یدنا هئس قرف

 لیصفت هدنیش هللا اشنا هکردرانوب نوتاخ یراةدروس جوزت ادعا كلسو

 لاوحا نالوا نیکد هشم ندجوزت ( هلک یعشب) ردکرک هسلک
 هک ءاشددحم . ( فرخ یکلوا) رد هنب رزوا فرح یکاا هدنرکذ

 اب هجوا زوئوا یرلغ رش رع كلسو هيلع هللا یلص زع ممغی رد هدنرکذ
 هک رایدتاع احا هبرزوا كعاد.دح یب همرکم ٌهمک ن اینب شی رق هدقدلوا

 هکیدیا راو برب هد هبمک فوجو یدیشلوا مدهنم ییضاوم ضعب ندلیس
 ی دروئلوا ظ> ايشا ن اوا ادها هب هبمکو یس هنن رخ كن همک هدنا
 رایدسک ىلا كنا شورق و یدلبا هقرس ایشا رادقم رب ندنآ مدآرب مان كلود

 هبهراقیکرب هد هدج یا رد و رابدنارضاح هتساشب كنهقن رش هک سد
 هسوک یطقرپ هد هکنو رابدلبا ذخا نيرا هد كلا یدشمهراب بوت آ

 ن دوس بولوا موقاب یدآ یدیا یطبن هک رد یک :یدبا رکلود یا راو

 یدلبااش یی هفک تویلزود یر هت لوا یدبا یسوادازا كصاتعلا

 هدقدل وا یهّم هنکر عض وم اال عارف » زکسنوا قکلکیسک ویو ۱

 هکعا كح یودا هصاگوود زروف و ه:هطوم ید وسالا رج دقاط ر

 ادعا هلب رب رب و رلبدتیا قاصتا ب ودنا تغارف هت - هرکص رابدرب و رارق
 رللد-ثل دهع هرزوا ثعا مکح هصوصخ و یا هسررک منک هفدرش مرح

 سما بودا ےکح هلک مک سو هیلع هللا لص هللا لوسر ادا سد

 وید كروتک بونرپ مالسلا هیلصریمغب سد رایدرتسوک تعاطا نی رافبرش
 كلا هلموره هکندند تور وہ عضو تاكا ییکر هدنراکدوتک یدلبا ما

 هدنراکدتا عفر لد هتعضومانو رابدتا هل. وارهردااو توشداندنسهشوکرب

 هکح وب و ید وق هتل بولآ هلبا ی رالا كرابم یرج ماللسلا هیلعریمغی

 ییکیا ) یدلوا عفد ندشد رق روش و رش لوا بواوایضار یس هلج

 هیاع هلا لص هللالو-ر رد هدننا یرلنیدت نالوا هثعبلالبق (فرح

 یدرازعا تافتلا بولوا هرزوآ ضفب هرلت ی رب ندنتفو یرلنواب صسو
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 هدق دناواربیخت ج درع ریمل ویدشود هلاط وبا هعرق رابدناهعرق سد یدیدا

 ییاهنعهلایهرهدخ (فرحیمکبا) یدلا بلاطوبا هلکتسا یتا
 توم هرزوا ج ورشم هجو رد هدنرکد ل اوحا نالوا عقاو دروس جوزت

 با اطوا ی 2 سو هیلع لاول هللا لص هها لوسر هرکص ن دلط)ادبع

 بورک هل وبوحم|بوب هلیائاد هکیدیشعا تبح هیتر مرا بول هی رج
 هللا زم رم یلایعك ءلاط واو ید وب وا دخدلوا هدنناب هجم ۲ و یدراقیح

 ی درز وط هساواهلب رانا رع رب رکا ید رپ وط هد مادط هل

 نک ربمت# و ید رد كسکرابم نس قیفع نەي ( ؛ارابل كلا ) اکا بااطوباو
 راک هماش هللا بلاط وبا هدک دریک هنش اب يکيا نوا لسو هلع هللا لص

 ندتفص یتا ر دیح رح ییا هک بهار ءارمح هدق داوا لصاو ه ارم

 هرللاع ىلاعت قح ینوب و ردیلاعلا دس وب بوتوط ن دنلا كرابمو ی دل

 هکم تویم روتک هماش ینا هکندتا اجر هبلاط ویا ب وید رر دنوک تجر

 درک ریپ هاربحت و ود نوب را ترضعر نددوهد هردنوک هب هم هرکم

 هلبا باصک ۱۱۶ مهب ینا تح ر دش مروت ک ناعا هثبلالق هلو هیاع هنلالص

 هدتاور صعب هنشان ترد نوا لسو هيلع هللالبص هقالودرو رد-عارکد

 ی دلوا رض اح هنکنج ینا را هلا یر هجوع هدک د رک هنشاب ی رکب
 هع راهجوعهدنوکر اف عب ( رانا مرد یماعا لع لپا اا) هکر دراشمروہ

 هدنرلش نزاو هو هب :انکو شی رف وا و و م درر و اقوا
 هیمس و دراذ نوعا یراکدتا كنه یمرح تمرح نزاوه ردشاواعقاو

 ب واوا هن رزوا هل اکو شد رف ادا موك و هلچ هدخنخو ردثیلوا

 روص«شبرق بولوا سکعرب رما هرکص.یدزسوک یتروص هنلغ نزاوه
 ید هن رح لوضا فاح نالوا نبتع كرا هلرلنا رع ریمپ ورایدلوا

 ۳ رقهشد یمرکد ی ران رش نس هدو رد ڈلوارضا

Jh تذب هجدخ یدیاراشلوا یعسعوبد نیمالا دم بولوا مالا روهشم یتناماو 
 یدلوالصاویرمخ یناما كنا هب الک ن یصقن یزعلادنعن دسای داب وخ

 یدردیاراهاس|لاجر هلا لام ندشد رد بولوا یسهبحاص راو و تور"

 هت راک هماش اعم هلبا هرمسنم یسهلوک هجث دخ هن راترضح ها لوسر سپ

 بوناصیباتءورابدراو هماش هلا هرسېم بوروپ لوبق یدلبا ضرع یکفک
 هدقدلوالصاو بولکرایدت|عوجر هپ هکم هنب بونزوب هنعا:ءكرابدلواو
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 هنشا تلا لسو هلع هللا یلص هله لوسرهک ردرلشعا تباورهلوک وب رداخاد

 هد هنده بول آ هس هل یتا اکرم لوا هنمآ یرا هدلاو هدنراک درک

 هدنا یدبا هلب نما ماو یدتک هب راتراب ز را ن, یدع نب یرایاط
 هللا یلص هللا لوسر و رایدتنا رارقو ثکم ی ار بودا لوزن هبهغبا راد

 یدرارروب رک ذ ی روما نالوا هدنقو یرلفد روپ تماقا هدنا سو هیلع
 . یدلیا لوزن هبار وب هل مهدلاو هکرلیدر وي ب ودیا رظن هب هفباترادو

 ) ن ورظثب نوفلتخ دوهیلانم موق ناک و راجت نیت موعلا تنسحاو
 هل: رار ر هعناظر ندرلیدوهی و مدرز وب لزوک هدژب راجو یتعب (یلا
 هکید زد یسب رب كرانا مدتشای هکر دنعامایدرارغ اکب بودنا فالتخا

 كن و ردترعه راد كلا یمار و و ردب ربعي كنءاو ناشنااع تاذ ل وا

 هدلوپ بودنا ع وجر هنهکم هنمآ هدعب رد دشا شوخر ندنا یساک

 بوت وا لق هیهکم نکل ردشعلوا نفدهدنا یدلوا توف هداوا نکرولک

 هلع هللالص هللالوسر هرکصندننوف هنآ رد ورم ید ینیدنلوا نفد
 كرون لخت لوا ب ودیا رارق هدناو یدر وتک هب هکم ب ولا نعا ما یلسو

 یعییادعب (یناتنا) سو دیلعهها یلص نک رب باکا یدلوالوفشءهتیرت
 " ید هاسو هیلع هلن لیص رک رم و یدررروب نس مانا م: نس هرکصذدمانا

 رلبدخا هطاعم هدهکم یدلبا تیاصایسب رغا زوک یتعیدمر دیدش رب هدشاب

 رد را و بهار ر هدنس هیحان ظاکع رایدید هباطاادبع سد یدل وا دیقع

 اکا یرعربمیب بوش هدک دنشایتوب بلاطوبا ردا حالع هنس رغا زوک

 یدمرب و باوچ بهاریدلقادندبهار بوراو هتسوق كنب ردویدرووک
 یا بهار هکندلوا لزم هل وش اساک تعاس لوا یدیا درک جدو

 بلطلادبعاب هکیدردو یدقیحهرمشط بودرکسنابه یدناصرویلعب هثشاب
 هع رزوا ماسک مسا وا شمهیچ اکس رکا ردی ریش كنما وب مالغ وب
 هلب وب لوا هر ز وا هظفاحم ندنرکء كياک لها ینو راو نامه یدرولقس

 ورک بوړ و هنج هلپ ځد راجالع زا رب و یدلبا حالع هنپ زوک ب وید
 یدنلوا نف دوج بولو ا توف بلطا !دبعیدج نکیاهدنشابرکسویدردوک
 كيل طلادبع لسو هیلع هللا یلص هللا لوسر هکمدروک نوک لوا هکر ید ناما

 یدینعاتدصو هلاطو | یهال لوس بل طلا دعو ید رد ااکب داد را یری رس

 مرولان هلو ربا 1ی درب زید اشا دنر قربان لبا هننادبع بلاطوب اار ز



۱۰۸ [( 
 نا ثراطانب هللادبع بب وذا تنب هیلح نرزما یلسو ه-ږلع هللا یلص
 هللالوسر و رد هسعافر نب یرعلادع نب ثراح یج و ز كناو رد هنج
 همادحو هسناو هللادبع یراشادن رق ند يلح اعاضر كلو هيلع هلال ص

 ایش هکر ردنا عز ردشل وا بلاغ هتعسا یعل رداهش هعادحو ردنراخاوتب

 ایوب و یدزردبا هیر یلسو هيلع هوا یلص ههالوسر هل هلبا یسهدلاو
 مسشادن رف رق كرکی رب نب هکیدید تقو لوا یهلوا مصا یتوک نینح
 دعسوخ هیلح و رلیدروب انغا بول, ینآ هدن راک دروتک هبیوبت روضح سپ
 شب تاعفدلاپ هدننا كنا لسو هيلع هقایص هللا لوسر بواواندرکبنیا
 قشو ردرلشعا ثکع هنت تردهدهعفد یکنا هکر ید یفک ر دشا ادت

 یک یدبا هدنشا چوا لس و هیلع هللا لص هللا لوس ر هدنعوقو ردص
 جد ینیدنلوا هداعا ردص قش هدن رلکدرمک هلشان نواو رد یدبا هدئرد

 بل هک ردشملوا جارخا هدنهگگ هکردروک ذم هدزوجناترعس ردو ره

 هدیحو «ادتا ندنسپ رغ كنسکیاوبو ردنلوا عقاو ردص قش هدحارعم
 هرک ترد هلجردص حرش سد رد ورم ینیدنلوا هداعا ردص قش جد

 هها لص هلا لوس ر هد هکم هیدعسس هيا هکر ونلوا تاور رول وا شلوا
 ط2 ك رلتال وو یدیا راشمر وب جم وزت ېب هچدخ هکیدلک هلسو هيلع
 هها لص هها لوسر یدتبا تیاکش ندنس هل رق تاناویحو ندنسالغو

 هودو نوي قرق اکا هج دخ بورو ملکن «دنفح كلا هيه دخ مسو هيلع
 ناسم ی وزو یدنک بولک مالسالادعبهرکص یدنک هنلها بول یدرو
 لس و هیلع هللا لص زیری نوکر هکروشلوا تباورو رلیدتبا تع بولوا
 اعدقم هکندتا ناذیتس-اهلوخد هن راتاود روضح نوتاخرب ندرترض>

 ءادر ويد ماناما | هدکد تا لوخد بولوا واس یدیشهر ما ی ژی رم

 نوتاخ لوا هکر دی و رهو یدلبا دوعق هنن رزوا كناو رلیدشود نب رلغ رش

 ندیزوجنا تربسوب رل,دتامارکا اکا بولک هیابهتنع هلا ضر رعو رکیوبا
 یدینع وا نراشا هناصاهرایودعآ هدهاسم كل هچلح هروب مو ردلوفنم

 هب هج د اجوزت ییاربک هج دخ بولک ندننا ك هيلخ ( هلک یعادرد )
 )7 رده رزوا فرح ینا ترک ذ لاوحا نالو ع وقو نیکد
 رد هدنرکذ لاوحا نالوا عقاو د هنتوم بلطلادع یدح فرح
 هدنضهب قیدح كنضعب هک رد جارخا ند را هسیک ق وج دیعسنا

 او یک ی تی نیس و ن نا ی یخ سس وپ ی سیتی ی نیو ی ن ی تی ی ی و وو و



 ی
 هکر د بودیا بهی ا یهذنکآردشوارتاوتمرابخا هدنرافدغوط اوت ۰

 باوج اکا هلوارتاوتم هک یدلاق هدن مم: هل نفیداوا ی كربخ لوانب

 هعالادنع هسخ وب ردنزکو راهتشا یدارم ندکعد راوتم هکر دشارو

 ها للص هلنا لوسر ردشع د تهاولابحاص ردلکد رتاوتنالوا صد

 ردلوالعاح لو چوا ندفالتخا نالوا هدنوصخ یناتخ تاسو هیلع

 یدسج نا ل وف ییاو ردرلندال و انوتخم هرزوا ینیدنلوا رک ذیسی رب
 دج نفت رش مسا و ر دشا ناتخ بودا تفایض ن كد باط]ادبع

 لوق یج وا رد-شعا تیاور سابیلا هدنسب لسم نب دیلو ینوب ردشموق
 یک و دنا رک ذ یاطاغهو یطایمدو مقنا رد را هعلوا ناتخ هدنتو هعلح

 هدک دنیا رهط یتفب رش باق مالسلاهیلع لی ربج ینا هکر ید یسکیباهرزوا

 عج رخ هلب وب هدرکبیا ثیدح منوباو هدطوا یناربطو ردنعا ناستخ
 هد رلعاضر 1 ( فرح یعجوا ) ر دشعد رد رکتمود یهذ ردشعا

 لسو هيلع هللا لبص هللا لوسر رد هدنلاچ لاوقا نالوا هدنراعاضر تدمو

 وا بهلوا هک یدز مما هب وٿ یعولدازا كبها وا ییراترمط>

 د رم بها وبا هکر ول وا تیا و ر یدیسَعا دازا هدک دعا هد میندالو

 لاوسوید بهلابا نسهعن بوروک هدشود ییآ یسرب ندنلها هدقداوا

 طقف مدمروک تحارتسا حور رب هرکص ندنس هک یدید هدیاوج یدلیا
 سارا یغمرپ یکیا وید مدنلوا نس هلکنوش نوا کیدتیا دازا یی هي و
 کودتا وز یھ وٽذ هنمآ ههالادع ییغوا بلط)اد.عو یدرنسوک

 سپ یدبسشعا حوزت یفانم دیخن بیهو تن هله ید یدنک هدسلح
 هدک دعا دلوت یخد سو هيلع هللا یلص هللا لوسر هرکص بو رغرط ېی هزج
 یدرنما نوک جاقر هل یرلذا هلی یدوسكح ورسم یلغوا ه ول رول نم

 ض رع ى رق كن ءزج ترضح هلسو هلع هلاىلص هلا لوسر نوجا كلا
 ینسایاب كن آو یب ردیبق مشادنرف دوس ارب ز زل وا لالح اکب لوا ہدقدنلوا
 هګ دخ وە هال بص هللا لوسرو رلبدروب ويد ردشعر ما هب و

 لخاد هنن رلتداعس روّصح ه ی هرکصادآراقدروس حوزر یاهنع هللآیضر

 هلا لوسرو یدردیا مارکا د هج دخو یدرا رر و مارک | اکا بولوا
 ندربیخ حات یدرارردنوک هوسکو هلصاکا هرع#ا دهب لسو هبلع هلا یلص
 هقالوسر هرکصند هبوت ردشل وا فالتخا هدن السا كناو ند هنتوف هرکص
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 ." . زازاب یمرکیس هکر بد ییسیک هدنس هک ینکیآ نوا هکر د یسیگو
 تخ و یکی نابکسز وب زکس ل ردنکسا ةبلغ هکرد هدنس دهک یست را

 یبنکیا قرق كناورمشونیرسک و یسهنس یا نوا زویجوا كي رصف
 لاله ب ولک هبهکم لف تاعکاو رد: وکی م رکی كناسیث هام یسهتس

 هنس لوا بول وا ین وک رازاب هلاق هک جوا نوا هنب رخآ مرګ ی رالوا
 ندنوک ىلا یني ام تلف مو هللا ی وبن تدال وس ىدا وکه هج لوا كنمرحم

 ردشاوا هعقاویوبل تدالو هدلیف موب هکريدساعناو رولوا شلوا هدابز

 یم رکب كنجرب یدج یعلاط كنب ویت دلوم هک راردیا عز نیم" ضعب
 بول وا هرز وا نار هدنجوا كب رةء یرتشم و لحز بولوا یس هجرد
 كد ارق بول وا دسا جرب علاط هدنعز لرخآ ضعبو رلبدیا هداعسااطسو

 یدیا هد سهج رد یکلوا كرو سعسو یدیا هدنس هج رد یجتزکس نوا
 مس و هلع ههالص هللا ل وس ر هکیدلنبد هکر د ی ربط رب رج نیا

 فاو ند راد هکردلوا عقاو هد هناخر یرلتنوام تدالوكنب رلترمضح

 هلا لص هل لو-سر هک رونا وا تباو ر ردفورعم ويد ردحاحا جایا
 هدنلا كنا لد هنتافو تور وس هه هلاطیان لیقع یراد لوا و هع -

 فسوب نا راد یخداوا بودیا ع هفسوبن دجم یتا یدلو هدعب یدبا
 یداه هرکصیدلبا لاخدا هوا ییءهطوا لواو یدلبا ان ین هلاخ یراکدید

 ان فب رش دسر ںویلا جارخا یهطوالوا ناز مح یسانآ لدیشرو

 تاصاهراوتانآنالوارهاظ هدنتقویرلتدالو كاشنلاع ناطاسلوا یدلبا

 ناری د وج و یرسک ناوبا ج اجرا و رابحا رابخا و فتاوه فتهو
 هلیصت رک | یدینعا تەس تراشا هرلنا هدالاب هک هرم ضیغو یسوع

 هکر د سابع هناواتعجارع هربس بتک تالصفم هسروتلوا دارم عالطا
 یکبوک ون ارورمسم و یلتنس فب اٽوتح لسو هيلع هللا لص ههالوسر
 یسب ربغ ند سابع یدناک و هلکنا بل طلادبع یدج رایدغوط شاسک
 یدید رولوا میظع یناش كلغوا وب بونلکو باطل! دبع هکر دیا تیاکح
 یر لک ما رک نیم ) هکیدید مو هیلع هها لص ېت هکردب ورح ندسنا
 > یتتس ن هک ردم ارک هن رژوا م ر مب (ین وس دحار لو انوتخ تدلون ا

 ارورمسو نوت خب ید ندرع ناو یدهروک هسیک هیمتوس بوغوط

 لسو هاع هها ملص رج هک ود کرد کاحردب ومواد یدغوط

| 

 د ی تا ی ی شا ی ی ی وفى وو و و

 تی زن سس ی نی تست سن ی ین یو اس ی نی یک یا نت یا. یک هیات و یی تی ی
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 دع نب ۰ یه بدم تن هیشح و یس انا ك ولو رد هعاصد نب یفاخا

 نب ثراطا تش یل ه-تیاور ضب یم یسانا كيلاغو رد هنانک یب ةانم

 صضصاصء ن ثراطا تش هل د.> یساا كل رهذو 53 ليذه نن لوس نن ۳

 یسانا اکو رد هن اګ ر یسانا و رد یھ رجا بد ۳ سهاع نبا

 دع یسانا كلهكر دمو هع زف یسانا كنە-ء رخو ر د هک اط نب دا تش هر

 یسانا كننو هینیمآ یسانا كدعم و هدم لرضمو هع رح یسانا كسا لاو

 ضاصم ن تراطا ورگ نراطا تش دز اه یانا كرادیفو هدیعس

 یسانا كمالساا هلع مهار و رجاه یساا كمالساا هاعلیععهاو رده لا

 ىلع ۵ دهعااو یدئاوا لق ناد هنو رزاک مس .ف رحو ردرگ تش تدا

 لنراترمصح وديع هللا یلص هللا لوسر ) هکىعجوا) فئصذا

 (فرحیلوا) ردهنرزوافرح چ واهدنرکذیرلءاضرو دلوءو لج

 هیلع هللا یلص زع ریمغس دنا رد 0 دانا لاوحا نالوا رهاظ 0 لک ةد

 رس ۱۳ دیک هرجا دنع ه دمااط یا نعش نوک یر رزاب ند یه مان هلو 1

 فرد تقو لوا ىدا ا هدنآ تر هکر ید ییک

 یدتللزوک ر الحاغا بورشب یژودرب سد رابدبا هدعآراط مظعو ط2 تا

 یعسا كن هک رام ه:س لوا كلذ ىلع ءانب یدنکرلیعلنا ندف طره هرلثاو

 هنما رک زد وا د راو هدقاڪسا نا تیدحو راد وو جاهتا و ت ده

 یدیغو تجزو تله نالوا هدردک مدلی 2 داوالماحن هکنید

 تقوا بودا لاهما هرکص یدد كدااق a دیس نس هک نسمرول-

 لک ش نم دحاولاب هدیعا یوت) هکد د بولک ه هدف دا وا برق تدالو

 هدحاو ندرمس ندساحره یاد هک نس هد یعد (ادج هیس م دساح

 هکردیا تور هدربس ی زوح نا هلا هک رج فا هرکص و مدلرععا

 جا ناجی مسا نکا لماح هس و هيلع هللا ملص هلا لوسر دنمآ

 كندنمآ هک رد وب نالوا رهشاو حصاو یدلواهرومُأم هرزوا تعا دیس

 ردشلواتوفهرزول ینندئوارکذ هدالاب هل ادىع هد رور یآ یا ندنلجچ

 هلا لص نع رم مو هيلع هللا لص (رد وہ دلو فرح مکبا )

 یوا ا وا مجد ل لیلا ماع یرهق رمه e كن رلترمضح لسو هيلع

 هدنس ههکی ضیا روب ره هاه هکر زا ده ۲ ردنلو عوقو هدننوت یر رازاب

)( 



SD 

 ڭعۇلف دەم نود و * ادلاو ناندع نودنم دج ناف » هکردشعد |
 ارمضح سو هيلع هلا یصرعریمخپ  (فرحینحوا) . « لذاوعلا تارنك 

 رکذ هدالل (یساا) رده دنرکد یر هدج ندتهج یا و یرلا

 هما یرمف كبو نالوا یدیس كن هرهز ونب هرزوا ییددناوا درعایدسه 

 نزح مس و هيلع هللا لص زع ریمغع هک رولوا تباور نداهنع هللا یر
 رادقمرب هدنا و رایدلوالزان اکا ردیفارا نه ههرکمهکم هکنوعح هلبا لالمو

 رج و رع مر هکرلددددو رابدروس تعجر ارور سم تورو رارق و ثکم

 هرکص یدرونک نامعا اکی و یدنلر د یانا اکب مدلنا اجر ندنتموح . ۱

 تاور ندحاشم هدننرس ند)الالح ییدحو یدلبا در هنلاح یکلوا

HE یسانا كن هنءآو ( معا یلاصت هلو هيلع ةدهعلاو )ردنا 
 ر دساتش بلبح ما یسانا كهرب و رد یصق ند رادلا دبع نم ناعع نب یرعلا

 جوع نب دیبع نب فوع تف ہر یا1 ك بیح ماورد یصق نیر علا دبع ۴9۴
 لا ط۱ادبعنب هللادبعیردپ كلسو هیلع هللا یلصربسغب و بواوا تک نا

 رم نب هظقب نب موزحم نب نار نب داع نب ورع تفب همطاف یسان 5
 ا ماع نی نیا دخ نبدی ز نب ورع تش یل یسانا كبلط ادعو
 لا ةبل عنب هثراجنب حرز انب ورع نب هبلعت نیا رد هلن هکر اجت نبا
 لا فد رطغلا ةثراح نب تاللا ءایسا ءام ماعز كالا ای ن ورع نیا

 دوواد نب نایلس یتا هکر یدراضعب كإملا قي رطبلا سلا ما نبا ۶
 د نبا زبا ثوغلا نب دزالا ن رب نزام نب هیلعت نیا ردا هاشدا د مالسلا

 د كلام با  i E TEاط

 تقاشم دبع و رد ندو نب رد هره تث هکن ایل کشاه و

 ی نب ورع نب بلک نب لولس نب هیشبح نب لیلح تفب ابسح
 نب وح نی لیس نب دعس تذب همطاف یسانا كنیصقو رد هیعازخ

 نیا ردیلوا كن هبعکلا رادج ونب هکر داخا رماع نب مغ نب فوع

 :ارهز نب سضننب ناد نب بعص نب رشم نب رکی نب هج
 ماو رددزالانب رض نب كلام نب هللا دبع نب بەك نبثراانب بک

 *یمانا ك هرعو رد هدنن نب هپ وعم یب نب هلعل نیربرمم تب دنه
 رب بعا تنب هب وام یساا كەك و ردرهف نب برا نب ناش تنب

 رگ نب ناول انب بلعن نب هرب و نب دسا نب هللا عیس نب رمسح نبا
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 ردفالخ يلع هك راو هليعع“|ترضح ندناو ردفالخالب دما دعى اوا

 ترضح كنادع و هدف نانلوا درس هجراو هلان دع هکنوسلوا مولعم

 ترضحقالتخاقمشا زدق وب فالتخا اعطق هدد دلوا ندندالوا لیععسا

 1 0 نا رد هدنساعسا و د دع كرلنالوا هد ناطق هلبا لیتا

 رعع هک رد راو هسیک ز وتوا هدنسارا لیمعما هلا ناندع هک رد و و

 ا هکر د درم ندا مهنع هللایضر ساب ءا هن و ردرللکد مولعمو

 یدزرمک هتوا یناندع ن دعم هدک دعا رکد نرلپسن لسو هلع هلایص

 ی ید رروب ( دانع)ا نه اهاع هنیا قلو تاضالااع نولاسنلایذک و و)

 ردن ۶۱ عفر ن د داع ییاسنا لع هللا را رای وس نالب رل د مروا یاسا
 هک راو هاندع و هکرلت هرو هک رد ہر نده هللایطر رعو ردگعد

 هکلام ماما ترضحو رداکد مولعم یتییدلوا ۳ هوا ندا توارا مواده 3

 هلدلبا ادا هرن هدز ]0 ایسا را 3

 نب مشاه ی بلطم نی نی هللا دبع ن دج مالساا و ءالصا هيلع زع 4

 1 رھ نت بلاغت ر ا ی من بالکن یصق ن فانم ۵

 نا دار نا E E رله رح E 5 اه

 دی ز حک را ما یرملا قارعا نل کرب " ك دان و 1
 تیاکح هب و : راکب نا رب ز ز.رداح ا ربا قارعاو تب یرب ردعس

 كار ترضح ارب ز ردچهاربا یڑلا قارعا هکر ونلوا تیاکح هت و

 یزرج نیا ربدید رد یرلاقا رعا لا رداکدوب رک یغیدناب هش ۱

 هدنرعش كل رعاشرب و هدالع كلاع ر زب کرد ۱ ضعب رد محلل وب هدننر ۱

 دریا قدلو یتهدلوا هسکک او رول هلا لبلد یساروام ك ان دع نب دم ۱



CY 
 ند هرهاط بالصا یر ن دمدآ ترضح ات بودا هظءاح ندتیلهاج

 هلو اسو دیاع هبا یلص هللا لوسر میک تن ردثنلک هوا لغت هب هيه ماحرا

 تاور هدنس یه ردشمروب ناب هد نس هيض رم ت.داحا یه دلوا

 سو هيلع ها یلص زع رب هکنعد هع هللایضر سابع نبا هرزوا کودتا

 (مالسالاحاکنالا یدلوام یش ةيلهاطا حافس نم یتدلوام) رو
 مالسا حاکنالا یدعرغوط نب یدمرغوط "یشرب ندّتیاع اج حافس یب یتعد

 هللا لوسر هکر دن وص ندهنع هللا ی طر بلاط یانب لعو ید رغوط

 ..حافس نم جرخال و حاکن نم تجرخ ) هکر اب درود لسو هیاع هللا یلص

 نب یی ( ةلهالا لها حاقسنم یتبصب رم ل یا یتداو نا ىلا م دا ندل نم

 هعرغوط قب مالا مابا ات ندنتق مدا مدمعیج ندحافس بوقیج ندحاکن
 یناربط یو ردکعد یدعا تدا صا "یشرب کر اف تیاهاح لها

 اعرف رع ندسابع نیا مع وباو ردنغا تیاور رکاسع ناو معن وباو

 یاوبا قیلب مل ) هکراشمرو و هيلع هللا یلص هللالوسر هکر دیا تءاور
 ةرهاظاا ماحرالایلا ةبيطاا بالصالانم یتلق هلا لزب ل حافساا ىلع طق
 الصا مببو مانا ےب یتعب (اههربخ ین تنک الا ناتبعش بعذشال اذ هم صم

 ه دااح مدل وا بذهمو صم ین: لاعت قح یدلوا قلم هتیاهاج حاعس

 رازب ندسا ع ويا هن و رد-شلک دا لعل هرهرهاط ماحرا ند هبیط بالصا

 دارس ت یس هع رک تا (نیدجاسلاق كااقتو) سابع نیا ردبا تیاور

 یتسات یس انس كن آ لوا ی ( این جرحا ییحیبیلایبن نم) هکردشعد
 بلقتو لنت هربمغب ندرمغ» لد هیشرتبح ه اید هدلاح كفدلوا ریمغیپ

 نک رپمغ هکنمرویب ردیا تیاور ندنآ مین وا ہدتآوب هنب و ردکعد كدلبا
 یدلوالئاز ندلقت هدانا بالصا هه وطندنسانا ات سو هيلع هلا یلص

 دقل) هکردنا تباور ندنر د ید لوا بولوا یو رم نددجم نبا رفعحو

 هللا نص زري مغیپ بولوا هلی ءاف یس هی رک تیآ (مکفنا نم لوسر ءاج
 ندل نم ییا ف سداایس>و ارهصو اس کھلا انا) ھکردشمرو۔ سو هيلع

 ندشهج بسحو رهصوبسن مرکسغنا لرم نب حف (جاکن انلک جاقس مدا
 لصاح ندحاکن نهج تویلوا حافس یرب ندمدا هدمراباب عنب اولشرزدر 

 ردلوقم ندهاوم یعومح كفرح و و ر دنعا تاور هب ود رم نبا ینو

 ) هنن درس كلسو هیلعیلاعت هللای صرع رب هغ ( فرح یا



۰ 
 رهاطبسن فرش لسو هيلع هللا لص ك رلرمضح تلاسر هعفدصرادبات

 رد هنب رزوافرحجوا هدنرارکذ بیرملا ییعكراناو هدنراتاهماو ایا ت راهطو
 س ماما رد هدنناهماو اا تراهطو ب فرش ( لءا فرح )

 لسو هيلع هللا لوسر هکر دیا تاور ندعم الا نب هلاو یرلت رطح

 ند هنانکو یدلبا افطصا یهنانک ن دلیدعسا دلو یل هن ق ح هکراشمروی
 ندعشاهیب و یدلبا اهطصا یعماه وثب ندد روو یدلبا افطصا یی رو

 هلن لبص هللا لوسر هکر دیو رح ندهرب ره وا هذن راو یدلبا اهطصا یا

 تل سح رقف ان :رف مدا نب نه نورق مخ نم تثم) هکر اثمروس اسو هلع

 ثوب ندا نورفرمخ انرقف انرق نب ینعد ( ةه تك یدلا نرقلانم

 ها یر هس* داع هدنلر الد ےن واو هلک هرف  میدلوا هدنآ ی هات مد لوا

 ید رلنا نداسو هلع ها لص هما لوسر یتدلوا هکر د وره نداهنع

 تیلق ) هکشم روب نیما لیرمج راثمروس تاور ندم الساا هیاع لیربح

 سو هيلع هللالص د نم لضفا الجر رالو اهب رافمو ضرالا قراشم

 یب رفمو ییقرمشم كني زوب رب نب یی (مش اه یت نم لضفا با یب را ملو
 ن ادعا هوش و مدم روک مدارب لضفا ندلسو هيلع هللا لص د مدارا

 رخ هل وہ ید یتارہط ینب رش ثیدحوب م دمروک یرالغوا اپ رپ لضفا
 هللا لوسر رد ش٤ د.هک ردب ورم ن دهنع هللا یر سابعو رد ڈا

 ندنسهقرف یرمخ كرلنانبو یدنارب قلخ ها هکیدرو سو هيلع هللا لص

 ند هلببق ولر يخ یب بواوا ربنه* لا ابق هرکص یدلیق ندنیش رفربخو
 یدمر مس ولرمخ نداتهج سفنو ن داتهح تس كرانا نب سد یدایق

 ردنیدح لزوک و ردشلوا درفنء «دناو تباور هاو نیرش ثیدح وب

 كعد رارمخ ندنتهج لصا ع! كعد ولمخ ندنتهج تس و ردشعد

 یاربطو ردکعد ولربخ ندنتهج تاذو حور كعد وارخ ندنتهج سفلو
 ى: ر ر ۱ سا ت و تر یخ هلا ا ن او او و اک دنا تاو. ندا هی

 راتخا یب رع ندمدا یب م هرکصو راتخا یدا نب یحد ندرلناو رابتخا

 لئازندلوا یسوارمخ كرولرمخ نب سد ردشابا راتخا یم ید ند رعو

 « دنب ررولوا شموس ب سپ رازوس ېپ رع هکرلنا هک كلوا ہ اکا م دلوا
 رارولوا شا توادع اکب سد رازدا توادع هب رع هکرلناو مروس ۳"

 ح افسیرهاطبسنوب یلاعت قح هک هوا مولععو مردیا توادع هرلنا جد

= ۷۳ 



CW 

 م رک تاذ لوا ند یدزرپ وط یس هلج راهسپ ماعط هدرب رب یلایعو لهاو
 ی رزوب هلیحابص یدالوا كلاط وباو یدزع وط یسیرب هسع هلیب هل رتا
 كرابم ناشخ رد دیشروخ لوا نکآ یدرراقااق ناشو رب و راکوا یر زوک
 هلبا عطاس باه-ش یزوب لوک یخدرب و ی دراقلاق هتساربو هتسارا لاج
 ن دکحوک در قتلوا عنم ندکعا مح قازتسا نیطایش بولوا سورح

 بولوا هرزوا تفع ندتلهاج روماو یرااوا هرزوا توادسع هرات یرب
 رخ ردشع | تنایصو تءاج ندروما لوا هلس هدننس ینا ییاعت ق>ح قح

 یتا هک رلیدلا نیرازا هدنتفو یسان هبمک نخ هکر دشاوا دراو «دروهشم

 دنبات ی دنابق هر بولوا ناب رعسب هیلبا لیم یر بوب وق هنب زوما
 هکیدید یس هجوع سد یداوا ه رزوا لاح لوا هجر و هم ودنک ییرازا

 قح یدو ردمشماوایهن ندلوا نا رعنب هکبدرو لدتا هلو نوح

 هدک دلکرع رپ مهدت اوررو یسمردن هکلوک هلا طولبرب هدنرفس یتا كنيلاعت

 هدک در و ربخ هب هرمسمینوب رارردنا هک اوکی نا كلم یکیا هکبدروک هګ دخ

 لوا یجدر و مرروک یرلنا یرب ن دلقیج هرفس هلکنا نب هکیدب د هرس

 لوا هدق درو لوزن هللا يا یروقڕ هدنرافسا ضر سلا ل ل ق ملاع رف

 رانالوا ه دنا یدلوا هیادتم یتاصغاو یدرر و هویم جتا بو ال فارطا
 تیاور یدنلوا هلاما یس هیاس كعحاو رلیدت | هدهاشم یلاحو اخراده 

 كنصفم هکرونلوا رکذ درب و ردشلوا دراو وید هي ردن هکلوک یا ات

 دسج جد ر و نوګا ینیدلوا روت ابارس یدزلوایسهکلوکهدرقو سعع

 نیکد هحل وا لزانیویخدرب و یدرغوقكکس هن راهرهاط بایئو هنب رکاب
 بی رقیلاعراو یسهیا مالعا توم هرکصو یدیا شاریدوس تولخ اکا

 تولادنعینآ ی اعت نحو مالعا كلذک نفج هنلوانفد هدنتب یدنک بولوا

 یی رشتو یت امارک ینددلوا لّشم ثننافو ثیدح دو یس هما رییخ

 نک ر ووا لسغو ردشمعا ناذینسا هنسدرمغ هک یت اذیتسا كنولا كلهو

 ید و ردراشسارلتلوا هدنا یرادن وید ( صا وعز تال الا ) كراکلم
 یتدردرلشعا تم رع تس لها كلا هکنالمو رضخ هک ی نانلوا تااور

 ن دنایعاو تاکرب و تامارک نالوا رها هدنومو تایح هروک هک ون

 ےظع هلج راتءارک كجهدیاو ندا روهظ فول موب ىلا ندنما ءاصو

 هلک یک ) دلا اع (  ردو توبن ناکراوهش رهوک لوا



۹۹ 
 نیدح ومو هدنراخا كنسالع باک لها اصوا راس كنحءاو كاو یزکد

 عشا نب نایفسو یول ن بعکو هنراحنب سواویرعش مت هدنراعش!نیءدعت»
 تامانمو هدنح فناوه و ,دناهک تاراذنا و یک یراعشا هدعاس نب یسقو

 ردشلوا غلاب هراوتدح كّبثم ردق هکر دشلوادراو قوح ردقاوا هد هقداص

 تاصاهرا . (فرحیخلبا)  هدهسیا -احا رابخایتادرقم ردقهنره
 یک و ءدالوالیف یک تولوا لوا ند یک کا قراوخ لو

 نيرو ينو .دي أت نیرلتلاسر كاسو هلع هللا لص ههالويسر ءدالولادعب
 باحکا فصق هلجزا ردهدنا یرلنا ردشلوب عوقو نوح ا دیشتو سسأت

 ردسنعا قدح هدلوا دصقم هدنمعاوء ىا بهاولا بحاص هک ليف

 یرلم ریوربخ ندناش كمالسلا هيلع لوسرران>و رانهاکو باک لهاو

 دعدق تباک :داهشلا یک اجردم هدراجشاو راح! یرلفب رش مساو

 هپ رب رب بولوا هدرلنلا كنتاماو ابا توبن رون كناو قوب بوتکم هللا
 نيح و قراوخ یودتا ه دهاشم هدلج ءاننا كنس هدلاو و كعا لقت

 تیاکحو لقن راتلوا مضاح هدناو یرهدلاو هک تابا ندا روهط هدنراتدالو

 3 رازوک كرابم بور دااق ن راشاب كرابم هدقدغوط هلتداع۔الثم ردرلشعا

 هکرون نقیچ هل هلکنا ه دندالو نیحو یرلمروب ه داشک هنا" فرط

 لد یکیدروک كصاعلا نب نان ما تقو لواو ردشمروک یز هدلاو

 نجرلا دبعو افشو ید نمرو یش یربسغ ندرون هکرون روهظو مو
 ه رزوا ملا مب سو هيلع هللا لوسر ردشعد هک کودتا لقن كفوع نبا

 زاوا وید هللا كجر یرب هک, مدتشاو یدروب لالهتسا یک یکو دشود

 كن رادد مور هک هلل وش یداوا قلثدبا یسارا برغم هللا قرمشعو ی دری و
 ینیدغوط كن رلترمض> و هلع هلا لص هلنا لوسرو مدقاب هنن راکشوک

 ی اعم تاو سو لر کا اوا براک ندا روهط ده

 لكنشنآ سوح نیغوس بولا یر ندهنس ك و یس هاب هر كنئوک هواسو

 لیدعلج یساا دوس كن رل تر طح لسو هیاع هلا لیص ربع و یهعوس

 قلافوح ءدوس كن هعلح و تاک ر و تالاح یرلکدا هدهاشم كنحوزو

 قنش نحو یسهموب ریت 2 رب و قلوا هرزوا بح یرلت ویز وقو

 رد هره ن دنشا دن رقدوس لربمتمب هک یسدلوا ناباس طولب رب هدنرزواو

 بل طوبا یسهجوعو هدنرفص لاج سو هيلع هللا یلص زعربم# نجف یخدرب و



( 1۸ 
 لاعقاخ ةياغ تلع ی رمش تاذ هک ال فک ردیص الو دعال زوس
 کودتا تباورولقن هدنهگگ کاح هصوصخ و رددآ ینب عو ٌهصالخو

 هرزوا سرع ی دج اب ےسا م N ۳۹1 ترنضخ) هک ردختاو للد

 مدز رب نس ها وا دم زکا همدا ترتطح لات هها و یدروک شلزا

 هلباینأب ر ماهلا هدقدنار یمدآیلاست هللا هکر وناوا تبا ورو یدروس ويد

 هکددروب هللا ترضح سد لداق یکم هلادح وا نوعت یبراب هکیدید

 هیاع هللالص یدع رول توردلاق نشاب م اللا هيلع مدآ ردلاق یکشاب مدا

 هکید روب یلاعت قح یدید ردنروتوب برات ورک شرح ین و

 هدر و دجا ا هدکوک كنا هکر ذب رون : لغت رب ندگت رد كنس روت و

 ندهبراسن ضا رعو مدزنار کوکو یر_ ویس E اورددم
 هکر دنا تاور ن دهالسلا هيلع رع ربع ید ل وا بول وا تیاور

 ( ةنطق لدعت مدان او نییبنلا منا هلادنع ینا ) هکراشم روس نریم )

 لد هدننیطمدآ ۳ 3 کو لاک مدنا نیلا عاج هلا دنع ن فف ل

 مده ندحور مه ینعا یسانعم كنعد لدم کر دانسالا جک ی یدا ۱

 هکردب وره ند یض هرسهو ردکعد شال وا | ےرطو شلعاوب هن رز وارب

 حورلانیب مداولاق) لدیاهدنفینعب (تنک یتم) هلا لوس اب هک مدیدردشعد

 دجاماما وب ید هدنسارا د > هلاح ور مدآ کرل دروب نعد (دسطاو

 رده ویراتاور هددیلح ك٣ا واو هرات كنب راحو ردظفل كذب اور

 جم رخ ندصاع ن ورعن هللا دبع هدنهگ لو ردشخنا حا و

 لج وزع هانا ) هکرلثمرویپ سو هلع هليا یلص هللا لوسر هکر دشا
 هنس فلا نیسمخ ضرالا و تاوعساا قا نا لف قلخلارداقم بةك

 ادجشنا باکنا ماو ھو رکذلا یف بت املج نمو هالا ىلع هشرع هلاناکو

 هنسكب یللا ندزتارب یرب و یراکوک لجو زع هللا نة یمب (نیدنلا اخ
 هک هد رڪڪذڏو یدا هد رز وا وص یش رع و یدزا اخ ر دادم مدقم

 ردي#اخ كلر ہد دحج ی هکیدنا ود یر ندرلیش ید زاب رد اکل ماوا

 حر عار ز دلا اف ک | هلردقود زب ردقوح تیاغدهکک تاناور هدیانویو

 رهوح كل "و هيلع هلا یلص هلال وسر ار ز ا دخول ردکر مث

 كناو رد رهظام لک نم رهظا هد-تاب رظن بان زا ینندلوا ریکا باو لوا

 كنوبن ماخ نالوا نیفتکلانیب و یراتءالعو یم“ او تمص كتتماو ینضو



۹( 
 یرزد هدنک وا كنار ارج لهاو ردا دوج لد هتناهنكن زو ر ندنتق

 رارر وتک رلنابرق رلهاشدا اکا رالب قریوط یرانند كناورک وح هننرزوا

 روهتم و بذعموا ارز ردا تعاطاو هده“ هل ادایقاو تعاطا اکا راتاو

 تقورهو رر و ندنن ولا كني رلت الو ابسوا قیقح و ردیا صیلخت یرلللوا

 رولوا عاددبالایلایرکذ كناو رونلکرابم نوک رهورونلواتاولص هنب رز واكنا

 ءاجاذاو بهذاامیکتیج ال طولقرابلا) هک یدیدمحیس هکر دروک ذم هدلیجناو

 مكملكي هب معسی ام هنککل و هسفن ءاقلت نم لوع الو ةبطالا ىلع ملاسلا و

 طیاقراب هرس هکدتک ن یعی (بویغلاو ثداوطاب کر و قلاب مکسویو

 بوی وس ندنکلیدنک و ردیا حوت هدنرزوا هبطخ یلاع رولک کو رک

 رايا تسایسم هلبا قح یزسو راب وس ءزس ندیش نابردتشا هیودنک هکلب
 نا) هڪ رد هل وب ځد هدتاوررب و رر وربخ ییویغو ثداوح هزسو

 طلقراب نب ( یش لکی مکعب وھویعسا یا هلسرب یذلا قحا حور طولقرابلا
 میاءت ؛ییشره هزس لواو رردنوک هلمدا مب ینآ مایا هک ردتح حور لو

 ینعب (ےالایلا مکعم نوکی طیلق راسلا کیلا تعیناییا لئاس یتاو) ردیا

 هلکزمس دبالایلاوهیلبا ثعب هرس یلقراپ هک ج دیا اجر ندماانب قیفحت
 طیاقرابلاو بهاذ رمشلا نبانا) هک رد هل و ید هدتاو ر رب و هلوا هلی

 هلتدهشاک یلدهشب وهو یئ لک مکس و رارسالا مکل یبحت هدءبنم
 ردي دیک ییغواناسنا قیقح عی (لیو تاب کیایوهو لاثمالاب منیکج ایف

 ردیا ریست رس "ییشرهو ردا ایحا یرارسا هرس طبلق راب هرکصندنا و
 لاشا «نسن قیفح یک م ودتا تداهش اکان ردنا تداهشاکب لواو

 هکر د روکذم هدنباک كربغب ایم شو رروتک لی و أت هس هسپاوا مدروتک
 ىلع اھ دحا نیلبقم نیبکاریرا تلق هب ریخت یرثاب رظناف اراطن ےیل لبق )
 (هرهلا اهمانصاولباب تطقسرخ الل امه دحا لوق لج للعرخ لاو راج
 یکی هکمدیدرب و ربخ یناوقاب هعرتاو هدلاح كفب دل وا یعتاب هلا هغلابم قلا عب

 یسیرب هدنرزواهودیسیرب و هدنرزوا كشایسیر,یربیرزو هک مرروک بکار

 سم قافتالاب یحاصراج سا یدش ودیرلشلونوب كنا و لبایدک رد هنر وا
 دولوا شلوا لو هيلع هللا ییصزعرب++یبحاص لج مرج الف ردم السلا هيلع
 نالوا هرداص ندمالسلاهیلع ؛دئاو هدراو هد هلم بتک هک هلوا م ولعه

 ردیا تاالد هنب راق یش ناش میظعت تلسو هيلع هها صرع ربت ندنالک

۰ )۳( 
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 هدنساول تګ كلا نا عنج هدنرخآ موب ینغیدل وا هلب و و رداسبنالاین
 مالک ردیا دبات کودتا تماما هدا رمسا "هلی هرلنا ید هدا تد بولوا
 هدنلوا رفسكناروت ردشعا لقن هجو بهاولا بحاص یدلوا مامت یکس
 بودا باطخ هنیرترضح مالسلاهیلع مهارپا یلاعتقح هکر دشغاوا رک ذ

 ادجادج هتبظعو هک هيلع تکر ابو لیعمساف كناعد تبجا دق) کرد
 نالوا هدنفح لیععسا ىنعب (ذیط ةمال هلعجاو اهطعرمشع ىلا دلیسو
 مدتلافوجت هللا تباغ یناو مدلک رابم هنرزوا كناو مدلیق باحسم یاعد
 مرایف نوحا تما لوس ییاو رغوط میظع ینا نوا هدیه و م دنوی و

 رتعاس نم قرش اوانتس نم هللاءاج) هکر دروک دم هدنرفسیعشب لئاروت هنبو
 یدلبا قارمشا ندرمعاسویداکندانس هللا ییعب (ناراف لابح نم نلعتساو

 دا سهندنس هلک ندانس كنيلاعت قح سد یدلوا راکشا هدنرلعاط نارافو

 ینارشا ندرعاس و ردیس هعردن | هاروت هباسوف ترضح هداسنس روط

 هلی ضرا مالسلا هیلعیسعار ز ردیسهمردنیا لیجتا هیاسعترضح
 یالعتسا هدنارافلابجو یدرولوا هد هی رقرب هدنمان هرصان هدرمعاس عقاو

 نارافلابح ارب زر دیس هلبا لازنا نارق هلسو هيلع هللا لص دڅ زع ربشیپ
 نا ) ردشمرود ردراو لیلد هدناروت هش هت دلوا هلب وډ و ردب راغاط هکم

 یلیعسا و یرخاه مهاربا ند ( ناراف لیععما و رجاه نکا ےھ ارا
 ترعضح هدنسأخ رفس كن اروت هن یلاعت قح و یدلما ناکسا هدئاراف

 ےھتوخا نع اینن لیارمسا ی مقا یتا ) هکرروبب بودیا باطخ هیاسوم

 ندنراشادنرف نوگالینارساونب نب ییقص عی (هغ لع یمالکل هجا تالثم
 تل اما ونب سد مروق هني زغا كلا یوزوس مر دا دعاقا ین یک كنس

 نه رهظا ینآ) هکر دروک م هدنزوم نعرب كروب زو ردلیمساونب یراشادنرق
 دڅ دوجم بول وا تماماو تسانر لثم لاکا سپ (ادوم الیلکا نوهص

 هلا هتفصنم هکر د ر وک ذه یخد هد ر وم نه رخ ارب و ردلسو هيلع الص
 رخت هلا و ض رالا عطقنم ینا راهنالا ندل نمو رعلا ىلا رلا نم دوم
 نیبارقلاب كولا هبناب بالاهوادعا سحب و هک ر لع هیدب نیب ر ازا لها
 دهطصاا سابلا صلح هلال دایقنالاو ةعاطلاب مالاهل نی دن و هلدعو

 موب لک ق راب و تقو لکی هيلع ییصبو ابس دالب بهذ نم یطعب هئاو
 راقمراو هر ند رح وا قیقخ هکر دندنتعص كلا ینعودیالایا هرکذ مودیو

 و تن تک اس
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 هکیدتادلوت هقاذخندرهزو خ اظند هرام هدعب رددانا ون رلنوب هک هبادو

 یبقع هکر رد نوګا رازن نب (راما) ردیطهر كدوواد ونا رعاش

 برڪعباسڏا نا زردنا راکنارلنانکلردب رالغوا كناممشخو هلی الا ردقوي

 ندنس هلاسر دجارفعج وبا رانو و یدلوا م ات یسبن اندع و یناطعف
 ند هس نالوا هلبا محک كنج نبا هنس ریگیدتنا لقن مز هکر دلاوقنع

 رک ریمغیپ . ( لوا رطس ) رونلوا دافعا هراطضس یدیالوقنم
 هدننیهارب و لئالد كنب رلناکم وعسو ناش ےظع كلو هيلع یلاعت هليا لص

 ( هلک یکلوا) رد هرزوا هلکشب هدنن اس روما نالوا لد هن رعب و

 تکا (فر> یکلوا) رد هذ رزوافرح یکیاهدهروک ذمنیهارب ول ئالد

 رايش ضعد ندا تاالد هنیراداش و ردق عظع ند رهکک رابخاو هیهلا

 هللاذخا ذاو ) هکرروم هدنارع لا "هروس یلاعت و هزاعسقح رد هدنرکد
 مکعمال قدصم لور عءاج من ةمحو باک نم مکدبتآ ال نیببلا قاثیم
 لاقاتررقا اولاق یرصا کلذ ىلع عذخاو تررفا۰ لاق هنرصتتلو هنئموَتا

 نبیلع هدنرسفن هع رک تیآ وب ( نیدهاشلا نم مکعءانا و اودهشاق
 یراترضحلاعت هللا هکر لش مرو هکردب ورم ندهنع هللایضر بلاط یا

Eندنسو رب ره هسیدناوا تعب یب ر دق ه یر ن دهداو م  

 لوارکا هکیدلا قاشیم و دهع نوا لسو هيلع هللا یلص نطصم د

 ناما هد حم ترضح هسیا رونلوا ثعب لسو دیلع هللا لص دح نکیا عاص

 صوصخوب هلا ده٤ جد ندنموق هم رزوا كلوب و هیلبا مدرا و هروتک

 رکن ب داع یسکباوب مک هتن ردی ورعد ند دنع ها یضر سابع نبا
 هللا لوسر هد هع رک تباوب هکر د یکس نیدلاقت حش ردیا رک ذ هدنریسفت
 ارز ر دلکد نخ یی داوا ےظعت هرم هن هنن ردق كس و هیلع های لص
 ندننامز مالسلا هيلع مدآ یلاسروتوبت كلا هکر دا تلالد هعرک تباوب

 یراا كنا و ناریمج هلج بول وا ماع هقلخ عیچ نیکد هتمایق م وب

 یني رشلوق (ففاک سانلایلاتئعب كناو) ردندنتما كني رلترمضح رع ربع

 یدک هک بولواصوص# هان نالوا لد هتمايفموب ندننامز یدنک

 هيلع هللایبص هلا لوسر هلکنا و رول وا لماش هد هرایکهدقم ن دننامز

 نیبمیخد یسانعم كنف رش لوق (د او حورلا نیبمدآو اید تنک )كلاسو
 سو هيلع هنلالیص هللالوسر هک رولوا رهاظ هدقدلوا مولعم رانوب و رولوا
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 لما و یدلنا دلو 5 و تو ندرام هدنا بواوا

 تنس اکا هلج ریبض بویلوا یذاعفأو نوطب و هراع كنهیضو یدلوا
 كسانلانالرغو یضمنب یسانلا نی (نالیغ سقف ربا ) راروئلوا

 هف ناودع برا میلس هرارف سبع نایذ نافطغ رد یقل

 ناسذ عج اونب هرراکوش هلعد ون (ندنانطغ) فی نزاوه

 ۳ 3 ۱ نارکذ لمر دیصع . (ندیسو)
 رسصعا هبنمنیا كلامونب راثوب هک هلهاب و نایدنب دعس نب فوڪ نب همهونب

 سععانب نغ نافطغنب ثب ر نی عجشاو ردنالیغ نر سبق نب دعس نیا
 هعصعص نب اع و ردب راح ن فی رط ن كلام ون رلئوب هکر ضح و

 رد هعصعصن صاعوخ هلج رانو هک هءاوسو هرغو لالهو هعبرو

 ليقع تالک نت رفعج ون هعب رک تالک (ند هعس ر بذا )

 فک اک ق شرح بەك نب هدوج هع ر ن بەك نیرمشق بعک نا

 ردشمالوا رهتشم یش رب ندل اله لئاضفو بكن هللادبع ن نالعع

 هرضاع ب ولوا همصعص نب سماع وب هکه رضاع (ندنزاوه ن وطب )

 هب وع«نب مشج نب هی رغ رل روال هلبا هرضاع یراانا نطب وب نکل ردیسانا
 E ه٠ نب یسق (ندفیع نوطب) نزاوه نب رکن نإ

 دعم نب راز نب ( هعیرلنابق ) ردندرانوب حاعح کب يقعون نزاوه
 لئاونب بلعت رک طاق ني رب سعلادع هيض ردتلاناندع نیا

 ا ا دسانب هلیدجنب ید نی یصفا نب بنهنب طساق نیا
 كرانوب ها سبق لهذ نابش (ردندرکبراعرانو) هعیرنیا
 یبا لجو هفینحو رد رکب نب یلعنب بعصنب هباکعب هبلعلونبیسهلجج
 نابشنبلهذنبیه . (ندرکبنوطب) رکن رکيو بعصن مج
 هد رع لگنب هعبص هیلعت نب سڌ نب هعیص هیلعت نب لهذ نب سودس

 مج نب ا نا کورد هدهعب ر یمهج- رد زا و هعیبض جوا

 رات وب نارع سوا مع (تبلغتر راع) عج نب هعنحنب لودو

 هب وعم هلعت ورع كلام مچ ( یتوطب كرلنوب) رد بلفتونب

 جد هنسیللاكرانوبو ردلخنب منغنب ورع نب ببح نب رکب ورانو ثرح
 ةاندع ءانم سوا هللا لب (رغراع) روللوا هیسل ارا

 هرات یعد رهز . (رازتنب دانا لئابف) . ردطساق نب رملاوتب راتو
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 ( ردرلیگنم هدسارانویو ) رداع هللا هراقهک شادلاوش ردفورعم

 هلادونن سهقفونب یصنوتب ورعون نعقونب لماکوت نادود ونب

 ترحهعانخ نايل ( رردیج*هعذهراتو ) هعدخ ون ادیصلاوت

 دعسوت .دیساوش ریقع ونب هلظنحوت ( مے راع) بک هلهاص

 مدادونب عوبریوتب (هلظنح نوطب ) سل ما وب نزامونب
 ذاعفا) ثرح منع دا هنادغ بلک جابر (عورب ذاعفا )

 هک هد ون  (ندرتعلئابق) .مقف لشهن عشا (مراذ

 نوطب) ردراشلواروهشم هلعسایراناو روناوا لثم برم هل .تفاچ كرانا
 رعون دلع ون سعاقم ون سعب بوكو فوعون (نددعس

 یضعب كرلتوب دراطعون عی رق ون .هلدهب ونب هره ون رفتم ون
 یعنا هک لظ وورع (ر دجنارب نالوا نده رانوب ) ردلئابقو ذافا
 یسدرب كرانوب هدک دلنیدیجرب هلظاح ون سفو هفلکو بلاغو رد هیچ

 رص ورع .هبلعع (ردلاجا نالوا ن دیميمنانو ) روناوا دارم
 (ردلاجا "هوخا هکردندرلنوب ځد دقع ) هلظنحن عو ر ونپ ثرح

 (هکردندرلنوبیجد هبودعو) ردعو رب ون ربنعو هلادفو بیلک رانا هک

 ردهب ودعیرلانا بواوا هلظن> نب كلام ون عور و یدصو دیز رلنا

 بولوا كلام یا فوع و دوس وبارلنا ( رکردندرلزوب د هه )

 (هکر دندرازوب ځد ( لاح ) رددعسن س دبع تن هیهطیراانا

 ید. ( طح ) ر د میق نر ورع ں ميع#لا ن ورع ن هب وع رو

 رولنید ت اطبح هنیدالوا بولوا مي نب ورع نب ثرح هکر ددرلن |

 ردفورعم وب دلعطا هکر وو مت . (ددرلنوب نالوا یون هن ان دبع)
 وپ ىلع دعس مشج ثرالا (ردنداکعرلنوو) یدع لکع

 هب راجر مان لکع یرلنو نان دبعن فوعن سق ن لاو نا قوع

 هکناکلملح . (ردندذاخفایدعرلنوب ) . ردراشملواتیسن اک ا هلک:

 بلک تش هب ( ردزلیتن هدا نورعرلتوب ) ر دندرلن و هءراوذ

 دلوتم ندا رع با سوا و نابعع تواوا یس هحوز كورع هک هربد نا

 هسیاراو ینه ردقن بولوا رافورعم هلبا تیس هني رانا رلثوب و ردراشلوا

 دلوت لساب و دیعسو دعس ند (هیضو) ردشلوا لصاح ندرلنآ
 لخاد هنضرا بد و یدتک یدقیج بواب راط هتسااب لساب هرکص بودا
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 (ردراو یسهراع کیا كلوهماکش بیک ( ردندنوکس داف ارلنوب )

 ( هرات نوطد) سدجون منغونب ( هلرج نوطب ) هراغ هلیرج
 مارح ون (رد ندماذج نوطب رانو ) ےع ونب اذوعون رادلاوش

 ون همالسوت لعشون (ردند هلءاعن وطد رازوب ) نافطع ون

 رونل وا تبسن هپ هلبق بویل وا رهتشم نطب و هراعر ندنالوخو لع
 یط كلام (ردندجحدم هراعرلنوب) رد هیجانون (ندرشا)

 .هرعشعلادعس دلج (ردرانو ندکلام نوطب ) رد رالغواددارلنو
 ! یکن ثرابطاون (ردندنذافا دلج رلن وی ) سنع دارم

 ون نابدلاون (ردنرالا ین ر لئاضف رانو ) ءاهر هادص بتح

 ( ردندنلئاضف مح راتو ) .. بایضلاوخ ناقوس راثلاون نادلادبع

 هریشعلا دعسرات وب ) ههلاوت هعدج ون لیهووت نایهصوت
 (رسندمکحلئاضفرانوب) بعص هسادناع عج ےکح (ردندنذاعفا
 ونب .هلسوتب عرحونب نامون (ندافعح لئاضفر) هقدش ون

 فوعونب رفاعز دیزونب دواونب ( ندعص لباضف ) عمجلا
 نرقون فیظع و دارم یبارهاز هیجان (نددامم داحا)
 ذاا ات ردندرو دم نرفیرقس وا ندهرهازنائوعونب ند هیجان

 ن وطد رانو ) مان و ر دندرلنوب باذک دوسا كلام وٿ ( سنع

 هیلعنونب , (ندلیدج ذاا ) یط ینبا توغ هلیدج . (ردند یط
 اعدجنكلامونب یلعلاون ناعد>نهبلهنونب لهذنیهبلدونب نامورنیا
 ناهنیوب مرج وب لعنوتب (توفلاذاخثا ) همامونب فیرطونب

 ( لع نب لاضف ) سودسونب لئانوتب نوییاجا یتهوتب نال وبون
 ( ناندع بعش ) صعوتب یدعونب سبنس ونب رح ونب نعم ونب
 (رضملتاق) ناندع نب دعم ن ران وب امنا دانا هعیر مضم

 رباع) نالیعسق هبض ورع ةانمدبع مت لیذه دسا نوه هناک

 دبعوتب  (شیرق نوطب ) رافغ لید ثیل رکب شیرق ( هلاک
 ا و وب یدعوت موج هرو ساون ا
 ذاا ) یول نب هل زح وب یولن, مماعونب رهف ن ثرطاونب مهسونب
 ن وطب ندرافغ و لیدو ثیلو رکباما هیماونب مشاهونب (ندفانهدبع
 ودد ءاشا هک هاحونب ( ند نوه راع) ردشیلاوا رهت ذانفاو
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 رد ندیم وتب عفا نی رابح الا بک و رووا تفاضا هنا نع ندعو

 ندنابش و حصاود یدح كحابص ن ههراو ندهظاحاون عالکلاوذو ,

 ن ازب ودو بصح وخ و ر دندنا ید سنا نی كلام بهذم بحاصو
 سة رفا یحاف هیق رفاو بولوا ندرانا ید هعبابتو شرج یشادنرقو

 جد هعاضق رلضع» و ردلوا بس هنس ۳۳۹ دیه رفا کرد ید

 دا مخ هلي دزا ( نالهک لتابق ) رارد ردند مج لئابق

 هح (دزاراع) ناله جدم رعشا نالوخ +. اع ماذج ےل

 نا نم ور یس هلجكرانوب كتع قرا سا هعارخ حرزح سوا
 نبنزامنب هیلعت نب سبقلا یرما نب فی رطغلا هثراح نب ءاعسلا ءام ماع
 رداد لهارلزوب هک فوع ون (سوا نوطب ) رارولوا عج ه ددزا

 ردسوا نب كلام ونو ه رداعج رنو هک رح ون ر دشرانو هک و رع وئ

 هعیبص و هعیلا ون و GO دندنذ اقا فوعون ) یخ

 هکر فظونو لهشالادبعون (ردندنذانالورعوتب و ) ىج وخ

 ونب ثراطاونب راستا وب (حرزخ نوطب ) را رووا هیس تبن
 یدا ون هس ون هضاب وت قل راوث لیلا ون ه دعاس وت هردح

 بیلکونب رطاضونب رکون لیلجوتب محل ون ( هعازخ نوطبڊ )
 كتع ردقحل» هب هعارخ بويل وا یوطب كلساو قلطصااوخ مارح وش

 ون  (ردرانوندننوطب هیالهکو ) رب ددزال نبنزامنب هبلهونب هسوا
 نیرضن ونب ر دندرلنا نهاک حطس هک ب ئذلاون دزالا نب نزام نب ور
 دهو) كع بسار ون سود ون ماعوش هوش بهلوخ دزالا

 قادوا (نددشاح نوطد) لکلدغا ا کا
 نوطب و) دعاصلاو نالادوث مان و كلام و طعا و مابش

 مه وب هبهمونم بحراونب روئونب اون رج وتب (ردندلیکپ
 نورع نب شارنبرامآونب رلنوب هبیهص ثوض رقع ( هلیجراع)

 یسق . (یوط:كرتو) رار ووا ت: هەلی ی رانا ردنوفلا

 وپ نارهشونب  (ردرلنوب عشخ نوطب) رد هعمسونپ هنر
 سرشاونب هی وعموب (  رد راو یسهرا۶ یا كنهدنک ) بلا

 ورگونب نيم رکالا هب وعم وب شیاراونب (هیوعم ي نوطب)
 كساکس نوکس (ردندس رشا نوطبرلنوبو ) هرصشونب ناطیثلاوش
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 هلادبع کجوک ند هل ج تقولوا هکر دراج هکر ید راض نمرب و ررض
 یکجچوک كن راشادنرف رب ان هللا دع ۳ یدارم كرل دا تیاور ود یدیا

 ون بوس ن دا كهللا دع باطلا دع هركص ندناو هلوا كعد ىدا

 بالت نهرهز نب فانم دبع ن بهو هکندلک ههو نالوا یدیس لر هرمهز

 كندنمآ هک یدلبا جم وزت ههللادبع یی هنمآیرقو رد یول نب بعک نب هرهنب

 هلا لوسر اعرف هنآ سپ ردبالک نبیصق نب یزعلادبع تنی هرب یسانا
 نوهگیدلوا فینعولزوک تباغ هللادبعو یدلوالءاح هلسو هيلع هللا یلص

 هتعس ددم نوجما صوصخ رب یناو یدروس هب رم لاک یتا یردب
 زونه تقو لوا هک یدشدب توم هدنا بوراو هب راب هللادبعع سبد یدردنوک

 نفد هد و دع)اذقارس نب مهر نم ثرح رادو یہا هدنشاب شب ییرکب

 هد هفبات راد هدرا ون هکر اربد راضءب ر دبلطملادبع لاوحا هکیدنلوا
 یدا كنهب راجیدلاق یس ه راج هیشحر هللاهود شب هدکدلواو ردنوفدم

 ردیس هتضاح كاسو هيلع هللاص هلا لوسر هکر دنیا ما یس هبنک و هکرب
 رواحو دا مساهلآ نم اعطا بناح وع » یدلاق ثارعم 4ب هنارلنوب و

 سالا ف تکرتامو * اهب اجان ة وعد الا هنعد * عاملا ىف اج ر دمادل

 بولوا رمعم هجراو هنشا قرق زول بلطاادبع هدب « ماه یب لث

 نلاقص ادتا هد:ګا برع رار د یدلواتوف هد هکم بولوا ضراع یعو

 رب ۱۳ لا دجا رقعحوبا ردلطلادبع نابو هها۔س

 ردناطعت یر و ناندع یربرردنا عوجر هلصا کا یس هقناط برع هلا

 هکردشعلوا لقن هرزوا هجو وب هز و رد راو یعورف كن رپ ره كرلنو و
 هرکص بعشالوا ردرل_ذعا ق افنا ه دقيق هقطقلا یورف لوا برع
 كرانوب و هلیصف هرکص ذخن هرکص نطب هر ا ها هل
 م دسق یربر دطورشم هللا طرش یکبا یسالتعا هنب ر زوا رخا كنیضعب

 هرشعهکر دق و یرتغ ندنرشع هرکص ند هلیصفو دلو تیک یر و دلوم
 ردراو یعش یکیا كنوب (ناط ءف) رووا ق الطا هلبا یدلو هلجر

 ۱ بایست (نالهک) یسیپ )یر
 نيا بیرع (ریجلئابف) ر دیراغ وا ناطعت نب برم
 سق نی بعرش ینیص نابس هظاحا رم ر وضح نادیغ ناریح
 ردندناریح ونب هیقف یعشو ر دب وسم کا هیعرش باس بولوا ندب رع
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 ردن بودا عج یرثبا نوکر ه دق داوا ىلغوا نوا ما سد هللا ناب رق

 راب دد كنس سما بودا تعا طا یسهلج یدانا مالعا هرلنا یاس

 ه دنا هصک عامقا لحرابدنآ هعرق ه دنراس رلنا بودا مما بلطلا دبع
 هک دشود ههالادبع ه-ءرق سد ىدا « دنکو ا لعص یرکدد لبه

 ندا كهللاد,عراحا یدروس هدا ز ینا یرد بواوا كحوک ندنس هلج

 نایعالاحرد یدتک بوکح یرغوط هب هران بوب هلی یتغاحم و بوشیاب

 قوب نس هتبلاو هتبلا هکرایدید هلطاا دبع بوشتلاق ندنراسلح شی رق
 تداع حتر هدنګا قلخو كسرولوا قج هلزغو رکااربز نسرازاغو

 هفل رغوب نی رادالوا ادیلقت اکس بودا رذت هلل و سا هدر هدیکنا تولوا

 كکرذن بوراو هتسهفارطزامخ نکل هلا تخارف ندشیاوب هلا فطا زرلشاب
 نس رولوا لماع هلکنا ر دا ملعت "یشرپ اکسس هتبلا شناط نوا یت راک

 تیک اکاو یدراو هت هفارع بوم هقیح ند زوتسوب باطلا دع سد

 هفرطرب و یکلغوا هفرطر راو هکندید هقارع ی دلتا ناب و لت یلاوحا

 نوا الاو لزوک هن هسرولک ر هود هعرق رکا لاص هعرد بو وڌ هود نوا

 لوا هرکص بورترا هضشود هرل هود هعرفات هل وب هلب وب نسردیا دات زید
 هرزوا لاومو بولک بلطاادبع سد هلا نان رق هن ر كکلغوا یر هود

 یدررترا رتوا رتوا یر هود بو شود ههللادبع هعرق هم دنا رهو یدلیا
 بلطاادبع مدنا یدشود هر هود هعرف هدفدلوا ددعزو ما هود

 عاطو هدراقاقوصو هدنفارطا هکعو هداعط) یر ہود لوا یدلبا ما

 نکل یدساوا دنم هصخ ندنار ویط و شوخ و بودنا رانا رق ه دنرشاب

 ساتعو هرج هکر دوب یر روئلوا لاکننسا هلهحو یا هدصوصخوب

 هدرذن ءافو نیح سد رد رلثعا دلوت هرکص ندرذن یافو امهنع هللایضر
 رولوا شلواكجوک ند هلجج هجن هللا دبعو رول و انوا دهن بلطلادبعدالوا
 هللالوسر راضءب هکردو یر ردشلرپ و باوح هلا هجو یکبا ند ةهشوت

 لاکشا هروک هزوسوب سد ردشعد ردیکیا نوا یرلع للسو هلع هلن لص

 هکردلاقحا هسیا لکد «دابز ن دنوا ماعا دادعا رکا هکردوب جدر زلاق
 یعکیاو هلوا شلوا هرزوا موج هدالوا دالواو دالوا یرذن كيلطلا دبع
 هرذت تقو یسلوا كحوک ند هلج كهالادبع هکر دعوخدم جد لاکشا

 قلوا كچوک ند هرج سابعو ندهالادرع هرج سب هوا فورصع
(I) 
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 یدردنوک هسانا هن وردک هلحرب اک او یدلبا توعد یب هبش بوقا شاد

 هلو> اه ءانبا * تلعج دق راجو ةببش تفرع » یدلا شنا یرعشوبو
 « لرسفکاو عمد نم ضافف * هنيو انه هدالجا تفرع * لطتفت لبنلاي
 یدزرنا قوا ب ولا یزاقجوج كنس هلربق راج ونب نفارطا كن هبش لأم
 ردکعد ی دقا ساب ندمزوک بواب ینا هاکم هکر هزب یزرط كن هش و

 هرکص نکل یدعرب و ب ودیا تنض لوا یمانا یدتسا ندنسانآ ینا هرکص
 یدبا هدندرا هش هدقدلوا لخاد هب هکم بواک بلطم سد یدرب و هش

 كيلطم وب بورو ڪڪ ىا راه يک ضعب ییعب ( بلطلادبع اذهالیقف

 یدلک بلاغ هنیدآ یکلوا یربغ بولیقاط اکا ےساوہ سہ رلیدید ر دیم“ ہلوک
 ن باطلا دبع نماء كلا « دقدلوا لاله ف اغ دبع نن بلطم هدعب

 تعزع هشزاق وکر و ی دل اغوچ یناویح و یل ام ب ودیارارق مشاه
 یتسویق مزهزاریز یدنلوا ما هغهزاق ید رش م هز اکا هدنسا ورو یدلبا

 نیسرولب هل یر, بور,دلوط كاشاخو سخ ناک هليا لیسم ها مانا رو ره
 بوبلوا بارخندنکلو دک لب وب م نمز هکر ارد رل هسک ضعب یدیشلوا
 یدبا رلشمردل وط نراقم هدصق ینا هدنراقدتح ند هکم مهرج اهدقم

 ردیا دینأت نغیدلوا هلب وب راهرز ورلعاق و رلکک ن ولا ناقبح ندنصا
 مزمز هدقدنلوا مما وید ز اق مزمز هدنساب ور هیلطاا دبع لاح همهب

 ین راتعالع كنا و یم رمز اکا سپ یدلبا لاوئس وید ردن نککو دید
 هفءهزاف هلس ثراح لغوا هدنحابص كن رعک لوارلیدر و ربخ هدا ور هتي

 شب رق هداشا و یدیغوب لغوا یرغ ندنراح كنا تقو لواو زلبدلشاب

 ۱ كرش هلکنس هدمزاق یی وقوب هدزب ردیسویق كلما ناب هکنوح بولک

 هکرلیدتا تغارف ندنراوعدوب هب هرکص بودیا عازت زارب ود زرولوا
 رایدزاقیممهز هلبا ثراح یلغوا بلط)ادبع سپ رد هصفرب نوزوا ییس
 بلط)ادبعیدقبج یرلتروص كبك شلبا ندنوتلاو رلهرزو ربهلق ندنصاو
 م نمز هجاحو یدلبا عضو هنکوا یسوبق هبعک یرلکیک بولا یرلنا
 یدلوا هدا ز یترعو ترهش بودا ع ورش هکمردشاواوص ندفب سش

 ینیدلوا ضراعم هب ودنک شب رقو عورش هم زمز رفح بلطلا دیسعو
 هدعد و هس رولوا ریذپ عت هحدا رم صوصخ و رکا هکی دنا رد تو

 یب رب كرلثا هس رولوا لیغوا ددع نوا رداق هعذد یراضراعم ندودنک
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 رد شاک هدوجو نویلفو ندفاسنم دبع نب لفوت و ردندرلنا یراترضح
 مولعم یدلو یربغ ندنوب كعساهو یدتبا داوت بلطاادعندعناه هرکص

 یدلو م ات دسا دوعزا حراخ لیساه ارز ر دعقاو قالخ كعد رداکد

 از قو دکح هلک یرکد كلا هدنس هقام ىلع ترضح ه دنیم هکرد راو

 یراردپ بولوا هیاه یس هدلاو بولوا یعساهندف رط کیا یلبع نرضح

 راخبولک هدوجو ههادع هرزوا بس دوعندلطع و ردعساه ن دسا

 بهلوباو بلاطوباو سابعو هرج یر هجوع كرعربسغب بسا زا
 ثراح و: رووا رکذ هدنیش مک هث ردلعح وب هکر د رایضعب هک قادیع و
 هعکلادیعو موقمو ردشلوا نکا كج وکو یک مئقو ربزو رارضو لجو

 دبع مساهو رول وانا هدیغاشا یلاوحا كرنو رار د ردو موتمرلصءب

 رک نابراک ار ز هکر دوب یلیصا كنعب دنل وا دیمسل شاهر درع یعساكفانم

 در نعل یدردلا دیر مشه هرلناو رع یک هنع نیشفو هماش نی زا

 کرد ةد رعاش ید وا هیس مشاه ندبس ل وا یدررد هرانآ ب هاب

 یس هصالخ « فا نوننسةکملاجرو * هموقادب لا مشهیلءلاورع »

 تفایض هتموق بوبا د رت ورع هدراتفو یتیدمهلوت كتا كج هب قاخ هکم

 ددوسهرکصذدذاتهدبعو را ح دم یتفایضو تاود كروب نم وید یدردا

 ه هندمو یدنک هماش هلبا ترا هعذدرب بودیا لتتنا اکآ قاولوا عب

 مشاهو یدلاق هبک هیدبش بودیاحوزت ییهب راجت ور تنیس بو ارغوا
 هلج كعشاهو یدلبا تافو هد هرغ هدماشضراو یدتک بوحوک نداروا

 یدلو یرمغ ندن ريق ر ید كدساو ردشاوا ادب نددسا هلبا هبش یل

 یعشاه ر دق هنورد هاف یسانا كنیلع ترضح رم لوا هکر دث مال اق

 (باط1ادبع) ردیلطادبع هبش هكر دیلست كعساه ن هبش هسا راو
 هکر دوب یلصا كنکودلغد بلطا! دیعیدیا دعا بش یعسا هک ساه نا

 تبا نوکرب یدیا هدناب راعلا ون یرلیاط هد هنندم هدنااح لئاوا هبش

 هل. |یاتم دبع بلطء بولک هب هکم رعاشلا تباثلان ناسحولا رذتم نا

 ءاد..روک یتش لغوا كش اند رک کد هلطم هدن دا تاوالع
 یب وشن هکمروک ی هیش یناو كدردیا ریس بیام ندنتهج لاجو فرش
 بقرتمهب هش و کم هدلحتر بوراو هیدن دم باطمسپ یدلیاضی رحثو
 زر دنر زوکو یدل نسق رعتندنکو دهزکب هن ردپ بوروکن کر کو یدلوا
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 ن ورع برعلاسراق ردرلشعلوا تست هرودنک بولوا یزدالوا كنسدرمغ

 یرلت رضح بلاط ینا نب ىلع یا بولوا ندندال وا یول ن صاعو د٧ع

 دوعزا جراخو هره نالوا هدنر ز وا دوع ندمک هرکصندنا ردشعرا لتق

 نوعظمنن ۴ هکر دشغعا دلوت عه> ونب ندصصهو داوتیدعو صصه

 ن هيما نشد كلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر و هنع هللا یضر یععحا

 دل وتم مس ون ن دص صه ردندنمهاشم كرلنا فلخ نب یبا یشادنرقو

 یدع ون ن دبعکن ب یدع و ر دندنمهاشم كرنا صاعلا نب ورع هکیدلوا

 اعلا ىطر دز نب دیعس ند هرشعو باطا نب رع ردرلشعا لسانت
 هظیفلو ےن دوعزا جراخو بالک هرزوا تشا دو ند هح کک ردندرلنا

 دحط ند هرشعو قیدصلا رکب وبا هکر دندو مت وج ردرلشلوا دلوتم
 نب دلاخ هکر دشعا رومظ مورح ونب ند هظیفاو ردندرانا امهنع هللا یر

 دوعندب الک م ردندرلنا ماشهنب ورع لې ج واو هتع هللآیصر دیلو

 دا وب هرهز ون ند هرهزو بالکن هرهز دوع زا ج راخو یعق هدنرزوا

 نجرزادیعوصاقویانیدعسو هنما لسو هيلع ها لص لوسرماهک ر دراشع |

 رکذهدالاب بو واناسلا عطع شد رفلانبیصقو و ردندهرهزون فوع نما

 ردشمنا سما ىش رق دح بولا نی راحاتفم همرکم هک هرزواینیدنلوا
 حراخ ورد هربغم یعسآ هک فاش دک هرژوآ کیش دوع ندیص3 هرکص

 دلوو ردرلشعا دلوت هش ون ندآزعلا دعو یرعلا دعو رادلادبع دوعزا

 هن رازرضح لسو هلع هلا لص لوسر كئرالا نب رضن ندرادلا دبع

 نعریمغب و رددوا لوتقم هدردب موب تیقاع ب واوا هد دش یتوادع

 نب هقرو و دلب وخ ت ی ربکلا ةه 2 دح یر هلبلج هیلح كل راترم طح

 هرزوا بس دوع ن دفانم دبع و ر دندندالوا یزعلا دبع دسا نب لقوت

 ل تواک دودو لفوئو باطم و سا دنع دوعزا ۳9 مشاه

 نینعولا ما ردسثلواع رفتم ندنا هيما ون ارا دلوتم هيما ندسعت

 نب ورع انب طیع«ییآ نب هبقعو هیءانب صاعلا یبا نب نافعنب نام
 دبع و ردن دنریها شم كرلنا هيما نب برح نب نایفس یا ن هپ وععو هيما

 دلوتم دنه یسانا كن هب وعم ندهبعع و هبقع ند هعب رو هع رو ندسکس

 ردشع !لتقاربص هدردب موب یب هبقع سو هيلع هللا یلص هللا لوسرو یدلوا

 " ییفاشماما هکردلکح هدوحو نوسلطم ندفانء دبع نیا باطلا دبعو
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 ندمارکب اعا هک رافغ ون ردرلن وب یتوطب ةاتم دبعو ردندناکلم ناناوا
 لثد نال وا یطهر كنيلد دوسا هکرکب ونب و ردیطهر كنب رافغلارذوبا

 روو هر ونو یدعویو تثراطاوتو ثیلوو ردندنا
 كلامو رد رلشعا دلوت ن و صاع ند ماع یشادنرق و نو رع ندورع

 ردند هلاک ب نوطب شیاجاو ردرلسشعا دل وت سارف ون ندهناعنک نا
 هدنگادحا هر و رل يلوا فاو هنعدا وا هل وب رددحا هب ولورگنب سلحو

 نکل زالوا ند هح راتا هکرابا نظب ودیشنا نفبدنل وا رک د شیاجا

 هلرضاو رردند هناك ون تولوا برع رانا هکنلب بولوا لوا لاح تعق>

 حج نکل ررید ردشب رق راضءب نوجا مضنو ردب رلشادنرق كنيد الواو
 بس دوع هک رد شک هدوحو كلام ندضلو ردرهفون شرق هک ردول

 داو رهف ندکلام هدعب ردلکد ر وهنم یدلو یرغ ندن و و ردهر ز وا

 ردیش رف یدالوا بولوا شد رق رهفو ردهر ز وا بسد دوعک یدتا

 تولوا هیشت د نوعا یندش هناویحرب مان سرف ندنرانا وح کد رهف 2

 تاناویحر اش تواوادادش تاغ ید ناویح لوا ارز یدناوا هيم ش

 یلوتسم هنر ژوا تی بالکن یصق هکر دراطءبو شهردیالکا ا
 یب شرق هلال) راب دلوا همس شورق هلکعا عج یرهذیب تاتشا بولوا

 بول وا مف ونب شی رف ہروک ہلوق وہ سب ( مرحلا لوح عج یارهف
 ندرهفو ردشهالوا یدالوا یربغ ندرهف كکلامو رلوا یسید:ک كرف

 حراخ بودا داوت جد ثراحو براح و رد هرزوا دوع هکیدعا دلوت بلاغ
 تاک ِِ ون ندنراحو رد ا رومظ براون ندب راحو رددوع زا

 رددرلنا یرلترضح حارطا ن ةدع وا ند هرشم هرشع کرد تعا

 هک ]ردو ردنوبطم رانا بولوا هلا مالو همجم ءاخ مض لو

 ىلع ءان یدلبا قالا هئر اح یرلنا باطلا ن رع سی یدنا ندناودع

 هد هن دم راثاو نوعا یراکدتبا جالتخا ندناودع رل. دناوا رسد ج كل

 مندوعزا حراخو ردهرزوا دو۶ هکیدتنا دلوت یول ندیلاعهرکص ردقوج

 ردهتسانعم كسکا یس هکح نعد نفذلا صقان م ردا یدتا دلوت مردالا

 هکیدتا دل وت هسوک قلا ندب 2 هرکص ردرلشعا لسات مردالاونن نده
 دعس رانا و ردح راخ یش بول وا هرز وا بس د وچ بعک ند راثآ

 ندئراحند راتو و رد هداتساو ۰ نضاعو ثراحو . هفدخو
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 بولوا ن درلنا هفذح ن نصح هکر دندناب ذ هرازف ون و ر دنالیغ
 هیطت كناک ۶ اللهتم هنجام اذا ها » ر دشلبا حدم هنوکو ییارمهز

 یش لوا هتساساا "سرب نت مدا رب ىس هصالخ « هلئاس تنا یذلا

 ب ولوا نا نصح وب و ردکعد رولوا نون« ر دق شمر و هب ودنک
 هساناودعو رددنابذ روک ذعیناسذ ةغبا رعاشو یدلوا قفان هرکص

 ر درلشعا لوزت هفناط مدقم ن دنیقث بولوا نالیغ سق نا و رع نبا
 كل هیسق هب راز "هرومشم لایق ردندرانا رعاش ین ان دع مبصالا وذ

 لوا یدع راردیا عوجر هن الغ سف یس هلج هکیدلوا ما یررکذ

 یدنح هنس هلجو رد ران هرضم نب س الا هکزردبا ناب یر هبعش

 نب (سایلا) رولوا روکذم هدنیقب هیمس ببس هکر دشملوا هیمست

 تبس هفدنحیزاانارلن وب هک داک هدوجو (دجشاطو) (هکردم) ندرضم

 هعاضق نب فاح نب نارعنب ناولح تن یلبلیمسا كن هروب نحو زروئلوا
 هن ارد بولوا تبن اکا و ردندفدن> یسهلج كسايلا دالوا بولوا

 ی هکردم و دل وا رک د سالا بولند قدنح وش هرلنا )دخل وا تسشق

 ردحراخ ند.سل دوع هد اط اما ژزردا کرد هد رزوا بسن دو هدنیع

 ونبو بایرو هجثاط نب متون هلجزا رولوا تبسن لئاسفزاراکاو
 هنب نه یرلابا ب ولوا هګاط ندا ن ورعوخ رانا هک هنن نوش و هد ص

 دلوت هعدخ ندرکر دم هرکصفها ار درام وا تسن ههراو ی بلک تش
 هک ردیاغ وا ل هکر دم ید لیذهو ردلکد دوعزا ج راخ هکر دعا

 دل وت هلاک ند هعدخ هرکص ردیساب اب كنیلذه هلجو رد دوعزا جراخوب

 جراخ هکیدتا دلوت ندنا ځد نوه و ر د هرزوا دوع هکی دتا
 هرکص رد دوع زا ج ر اخ ید هعدخ نب دسا كلدکح و رد دوع زا

 ن دوه هنب و ر ديس اب اب كاضع *هلبق هکیدتیا دلوت لضع ن دنوه
 رولن د هراق هب هلسخ یا وب و ردیساباب كود "هلبق هکدتا دل وت شید

 دلوت شيدو لضع ندهراق بواوا ییذوا كنوه هراق ده ڪڪ راد راضعب
 نادودو هیلهاکو ردهشناط رب روهشم هل ما قوا هراق م وق و ردشعا

 دل وت رض ند هلاک هرکص رد راب وسنم اکا نیب دسا هلج بولوا نددسا

 سصاعو ورعو ةانم دبعو ناکلمو ردهرزوا بس دوع هکیدتا
 رک ذ ناکلم ون سد رد دوعزا حراخ رنو هکر لردتا دا ون جد كلامو
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 ون و ناببش ون ندرکب و بلغاو رکب ندلناوو لاو ند هللدجو هرّزبعو
 ساعو رد رلشعا دون ردریخ لها هک هرز عون نددسا ن هررنعو هعینح

 مج رغ  ردرلنو ئاق هع-رو ردنددالوا هعیر ن هءض رعاش

 یسحمج وا لرازئون مزاهل سودش سهلادبعون لر

 ند هیناع برعو لسانت هدنایدال وا بورا و هع کرد  (راثا)

 ردروک ذم هرزوا یوبل بس دو۶ هک یسجتد رد راز ون رایدلوا بوس

 یھ“ هلیع-ا هپ راز لباقم هب هیناط2 ءهراع بولوا رازن (رضم)
 ردرابوسنم هب هعس هلرضم نالوا رک ذی رکا كن هب رعتسم برعلناق نالوا
 روکذم هرزوا بسا د وع هدنیش سالا یدلبا دلوت سالا ندرضم و

 هدشاورر وینا كناهد اور نالبغو رار د ج د نالیغسق هسایلاوردعح هلو |

 بول دنالیغاکا هکر درک ذم هدرلا هلاسرو ردیشادنرقهدتاوررپ و کو

 ردو نالوا میگو ردشلید نالیغن سبق هکر دشلوایلغوارب مانسبق كن

 دلوتم هلربق قوچندناو ردش اعا قوچ تیاغ یتلسن لروک ذه سبق یلاعتقح
 هکردشاک هد وج و نزاوه ن دعس ون ندناو ردنزاوه یرب هکر دشل وا
 ندروک ذم سق هن و ردش# ادوس ندرلنا لس و هيلع هلن یبص ها لوسر

 هجافخ و هعصعصوتو بالکونو یساعونو لیفعونب
 نافطغو ننامو هلهاو رغونو لالهونو ركيو

 هدالاب رد شوا ع رفتم عماو ناودعوت و ملسو سعون و

 نزاوهنب رک 5 هیواعم نب محو ردندزاوهدعسوت هرزوا ینددنلوارکذ

 جد فة ه روڪ هل وقرب و ندندعشج هعصلا نب د ردو ردندنا ید

 ردند دانا فوت رایضدو ردزاوهنب رکب نب هنت نب ور یکتا هکر دندرلنا
 باح باڪڪاو زدقناط ياها رلناو رار د رد س هیقب دوغ رلضعب بولد

 شاو رق و لصوم كولم رداد رح نب خاص یرالوا هکر دشلواندبالکو تب
 هوا نافطع ردشنلوا كل هحافخ یتراما قرع نامز زارو رد دایفعون

 نافطغ نب تي ر نی ضیغب نب سبع ونب وردنالیف سف نب دعس نبا
 هزنعو رددحاو برح هدنسارا نا-ذو سبعو ردندند الوا كنافطع روب نه

 ردشعا اعدا ود ردلعوا هرکصندک دو ینادادش یساناب ردندسع یسع
 ندندالوا نافطغ یخد ےلسو ردندندالوا نافطغ یرالغوا كلاو عجشاو

 ستقنب دعسنب نافطغنب ثبز نبا ضیفبنب نایذ لس روب نم بولوا



۸۱ 
 ( هر رعتسع برع ) یدلوا مان یرک ذ كن هن اط ٌهب راع برع

 ترضحو رددالوا لیععسا ت رضح هر زوا ینیدلوا رکذ هدالابرانوب

 زویدب ك یکیا ابی رقت یسارا ترحم هللا یسلوا نک اس هدهکم لیمعسا
 یکیا نوا نوئاخ یمیدلا ندنس هل مهرج تالبععساو رد هنچوا ناسعط

 یتلهاشدان زاخنوخرو« بولوا . (رادیف ) یسب ر هکندرغوطكکرا

 هکر ارد رایضب ردرآ هرزوا فالتخا هدنسلوا هدلعسا وتب هلْغلوا هدمه رح

 یدا هدل هسا ون تډب تنادس و هک حاتقم بولوا هدم رج قاهاشداب

 یزا كل« بولیفو رف سس مهرج یرالاخ هروک ذم رادبق هکر ید رایضعبو
 هدلیمسسا ون تس تنادس و یدبا راشعا هاشد اب یعیرلشعا دقع اکا

 هفلک هر شوک مات تبان ندلیععسا دال وا اتو ردق وب فالتخا هدنفیدلوا

 صاع کودتا لفن همه رج تنادس هرکصندنبات تواوا هرز وا لاوتموب

 تبلا ةالو اک و » ردرهاظ ندنءالک وب لرعاش مان یمهرلا ثراخا نبا
 روا نيب نکی  ناک * رهاظ رعالاو تلاكلتب فوطن * تبان دعب نم
 ٭ ادای اف اهلها اک نح لب * مما ةکع رعس ۸ و سنا * افصلا ىلا
 هکم لواندتناترب هکر دوب یسهصالخ « رصاوعلا دودملاو یلایالافورص

 كرادیف هدعب رکعد یدلبا ناشی یز راکزور هرکص نکل ددا یرللاو

 تان راضعڊ ردشاک هدوجو تال ځد نداج بولوا یٰلغوا رب مان لج

 ندنامالسو ( نامالس ) ندتنو ردماوا فالتخا ود ردلیععسا نا

 (دا) نددداودداندعسلاو (عسلا) ندعسمو (عسم)

 (رارن) نددعمو (دعء) ندناندع ودا ی نان دع ند دا و

 یو بسد دوع لخادرلنوب هکر دشاکهدوحو (رضم) - ند راز و

 ( دابا) یر كرلنا هکردجراخندنس دوعیخدیدلوچوا كرازتبولوا

 هسدا راو یدانا رد هل ند رلیدعم ب ولوا لوح ندرضم هکرد راز نا

 هقارع فارطا هللا لها بولرآ ندزاح داناوب و ردراب وسنم هروک دم دانا
 لثم هلکنا هدانعسو دوج هکردب وسنم هرانا یدانالا ةمامن بعک یدتک

 لسشم هلکنا هدتحاصق هک یدانالا ةعاسن سق كلذک ردشتلوا برض

 هکردرازتن ( هعیر) ندرازونب یسجکیاو ردندرانارولوا برض
 تا یتعل لیخ اکا ندللام یردب ارز ردثلوا فورعم ود سرلا ةر

 هلدج ند دساو هعیض و دسا ند هعررو یدباشلاق ثارمم یس و ر وس
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 لتافلئسح ترضحو ردنراخان كلام یعسآ ردن دع یجترتشا ندمارک

 ساب نی را ن دمارک باعاو ردندرانا كرش یضاف و سنا نب ناتس

 ید رد ن دن الهک ون ردندنا باذک دوسا ندیا توج یاوعد هدنع و

 نالهکندیزنتالامنب نایحن هع ررلنوبولوا (ناده) ی

 یعسب ندنالهک ونب رد راو ی هزاوآ هدعالساو «دنیلهاج بولوا اسنبا
 رفغ ن هدنک هسا روت ورد روئون راتاهک رد (هدنک)» ی

 یبسکنغب دناوا هیعس هدنکو  ردندندالوانالهک نب دیز بولوا ترا انا

 دنسب نمد یدلبا دونک هثتساباب لوایعب (دنمعن رذک یا هاا دنک هنال) هکردوب

 توم یضح هدنع قیالو كن ه دنکو ر دکعد یدلوا هرزوا نارهک
 ردندنلوطب لناهدنک نی سرشا نبا نوکس یشادنرقو كساکسوردهدنا

 كن هن دمو ردندن و کس ن نب هب وعم ىلتاق رک, ا دو

 ندهبععنوسم كن هب و اعم نی دز هدنس هعفو هرخ نالوا هدنس هرشط

 ن دنالهک ونب ردندنوکس یخ دریغ نب نیصح نالوا شج بحاص هرکص

 رد هدنناج دی ز ن دنرلغ اط نی یرلتالو بولوا ( دارم ) ی یبتلا
 ن, (راغا) ییجدب ندنالهک رد وسنءاکا یدا مره ندنب رع نجی
 هک لا یادیص نی رجرذک مچ ۰ هی نا
 كتما و نوجا ینیدلوا لزوک تباغ اکاو هک ردندلح ردندما رک باا
 » دلم تکله ر رج الول » ردشلتد هدنفح كناو یدراړد ر دیفسوب

 ر رج یدرواوالاله هلیجب یدیسلوارب رج نع « لبقلا تسب و یتقلا ےن
 یدلوا مامتزوس نالوا هدناللهک ونب رد هلبقانفهن یس هلسقو ردتکی لزوکه ن

 یشادنرق كمل و اس نور نب یدع نب ےل (ابس نور وتب )
 نالوا یطهر كش راد مت ن دباحا ( ےل اما) ردندرلنا ماذج

 ردیجلا رص ن یدعنب ورعونب هک هرذانم یولم هرحو ردندرلتا رادلاوتب

 ( مانج اما) ردکج هلک یرکذ كرلناو ردند رادلاونب یخدرانا

 ردقب رشو قوچ مارحون بولوا ند ےشج و مازح یرالغوا یکبا یسهلج
 یاسوم ونا ندیاحعا هکرولنید نوب رعشا هرلنا (ابسنپ رعشالاوش )

 (ایس ن هلماع ون) ردسق ن هللادبع یار دیطه ر كن رعشا

 لبح هدنن رق قشمد ب ول وا ندلناق ناک هماش بوعیج ندنع جد راتو

 ردند رلنا رعاشلا عاقر نب یدع رلیدتیا لوزن هغاط فو رعم هلکعد هلءاع

۱ CD 
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 هنطورفاسیدلوا رتتسم یو هلسس كلا بوغار ندنلا نساصع تروع

 هسا سودرد اک ندنکاصعی اقلا یک ینیدلوانادنخو داش هللا كلک

 كلام ن بهك نب ثراح ن بک نب نازهو نب هللادبع نب ناثرع نیا
 رلبدلوا نکاس هدنرب كناورشنالوا فرش« هب هماهتبولوادزان رصن نیا
 كلام هاشدا یکلوا ند رلناو ی دا راویراتلود هدنفارطا قارع كراناو

 هدندنعنوژنک | ردندرلنا هنع هلا یر ةر رهوبابواواسو د ن منغ نب مهف ن

 رد هلبقنالس*روهشم یکیا ند دزا قفاغو كيتعو رد ماع نب ربع یس
 كن الوا كالامره هلاع ن درلنا ی دنلح بول وا ن اع كولم ی دنلطاون و

 ییادبع یش ادنرف درفیح هدنر وهظ م السا ناه اشد اب ناعو ردیبقل

 ناع هلج هدنلا هنع هللایصر ص اعلا ن ورع ب ولوا یهتنم هب ی دنلج

 راناهکرد ( یط ) ی یجنکیا ن دنالهکو تب ردراشاوانالسهلایسلاها
 هدنراقدلوا ناشی رپ و ق رفتم ن دمرع لیس یسل اها نع رد هلسق جاقرب

 یطراغاط لوا بول وا لزانهنب راغاطیلسوابابح عقاوهدزا دج بوک یط
 ردابس ن ن الهکن دیز ن ددایط و و ردشلوا فورعهوید یرلغاط

 اته نامالس ناوي اهن هلدج ردرانوبیط نوطب و
 سودس هللا نیس قاما رد هلا نیس مط سودسوب سودس لعلونب

 هاش داب هرکصن دنا بولوا ن دن امالس رخ ونو ردندنناقراز نی هعب ر

 شا نب ور ن ال واشکناک تب اغو ر دند ینه هصیبق نب سا ا ن الوا
 هللا یلص هللا لوسر هرکص ب ولوا ن درلنا ید لبا دزو ردل دلعنونب

 (جدم) ی یعجوا ن دنالهکو ر دشا داراب ز ینا سو هلع
 دز ن ددا نب كل ام یمسا كححدم رد راو یس هرشک ن وطب رانا ب ولوا

 دعسوش و دواو بجو نالوح ردابس نا ن الهک ی

 هدنب رح لئاو و و ردن د هج دم نوطب ساعو عفو هرب-تعلا

 ردنددوآ رعاشهوفاو ردندتح ىلج ریتاذبواعم نالوا ج دم ءاول بحاص

 ندندالوا هکردوب ییصا كننبدلوا ىع“ هللا مساوب كن همشعلا دعس ونو

 یرب و یدرازنا بوش هل هدناټح یدنک مدآ زویجوا ندندالوا دالواو

 مع: ران وب بدا ف وخ ند رظن هکعد ردم دال وا هسابا لا وس ند رانا

 فعج رابدل وا یع“* هللا مسا لوا تالد ىلع اش یدازبد ردت ر شع

 باخګا ردندب ز برک یدعم ن و رع بول وا ندنن وطب لرل و د رو



۱۷۹ ( 

 دزااما .راغا دارم هدنک ناده مجدم یک دزا

 اس نب ن الهک نب دیز نيدوا نب كلام نب تبننب ثوغنب دزا روک ذم
 سود قرا هعارخ جرزح سواو هساسع بول وا
 ون یرله اشداب ماش هس اسع ردند رلنا یذیلطا وش قفاع كينع

 راصنا بول وا یسلاها برب هسا حرزحو سوا رددزا نب نزامنب ورع
 نع غز” ندنلئابق نع راس هعارخ ردندرانآ نیجا مهبع هللاناوضر

 هد ره نب هدنب رق هکمو ناشیرپو قرفتم ندع لیسو بواوا عطقم
 تبتنادسو تسابر هرلناو رابدنلوا هس وبد هعازخ نوګ راقد لوط ناکم

 بوڏوا لباز ندرلنا تناذس تولوا سم ل راکتم ذخ ههرکم دعک ی

 هدفناط لب | ںالک نب یصقهدقدلوا تس مداخناتیعونا ند هلبق لواهنات

 تسم مات یناثیع وبا یصق سپ رایدتا هداما بارش سلجت بول وا عج
 مولط رب ندنآ نیرلحاتقم هم رکم مک و ل ولس هپ هلبحو هعدخ بویلبا
 بوت وط دهاش ی رانا و هدناهص وصخ وب و یدلا ن وتاص هبا رس

 لصا و تولک سد یدلبا لاسرا هپ هکم هللا رادلادبع یلغوا یرلحاتقم

 تالرعسا نکن ر دب هتشذا شد رق رشاع«یا بو روط هد هبعک هدقدا وا

 ودد یدرو هراز س هنراعالو الط ربغنم ینآ یلاعت ها یراحاتقم كس

 یدلوا ناعسلو مدان بولک هنشاب ییقع كنابعوبا یدلبا ادن هللا دنلب ز زاوآ

 لثم برضولد (ناثیعیانمرسخا) یرب ندنامز لوایح هدناف هج نکل

 هنر ز وا هعارخ ب ودا عج هتشاب نس هلی شب رو یصق هد ءب ردشلوا

 هيد دح رکصیدراقیح ب ورو هر نط ند دکم ىنا ی دلبا هلغ

 هدق دلوا هل اصم هللا شی رق لسو هیلح هللا للص هللا لوسر هدنس هنس

 ن وحا هعارخ ردسیک قوح ردرلشلوا لخاد هدهعودعع لوا هعارخ

 ور نم بعک یس هلببق هعارخو را رد رد هی دعم ځد ضعب رارد هټاع

 دبلهدنب سیقلا"یرعا نب هثراحن ماع نب ایی نحورع نب هناحنب ی
 یرلکدتا ارغ كنب رلترضح هللا ل وسرو ردپ و-سنم هدزالانب نزام ن,
 ن دند الوا ی دزا یال رمو رع روکذ م قراب اما ردندرلنا قلطصلاونب

 رایدنلوا هیبست یقراب هلبا یرلقتا ل وزن هغاطرپ مان قراب هدنناج نمی بولوا

 ردندنسهدوصقر كنا تب وببولوا ندنروهشمكرانا یرابلا راج نب ارتعع
 لوا « رفاسلا بانالبانیع رقاک*یوللاا ممترقتساواهاصعتقلاو » (هیب رعلا)
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 هدکو لمرک د هدیغاشا یرللاوحا بولوا ندرلنو (هعباټب) ابس نب
 كلامن هعاضق هک رد (هعاضق) یجدیرب ندرلنا و ردکج هلک

 یکلام رصش ادالب هعاضقوب وردابسن مج ی كلام نب دیز ن رھ رعنا
 یلبو هنیهجو همارهبو بلک ردهدرع# لبج یربق بولوا
 یسهلجكرلنوب نیقو ةردغونو دهنون و لسونو خوتو
 نارع ن ناولح نی هیلو ن نب باکونب روکذم بلکو ردند هعاّصق

 هکوبت و هلدسنطا ةمود هدنیلهاج مانا رلنوب ب ولوا هعاضقن ثراسخ انا
 ردرلن وب نالوا ندنر روهشم كلك ونو ردراشاوا لزان هتفارطا ماشو
 * لذعترمح ایف ءاعسا تعصاالا » ردیلئاق لر عشوب هک یلکلاكی مشنرمهز
 بزعتلاف ییبفالاو «حجطصن كا تعؤكاهل تلقف# لك مهافسااب ینا عزت و

 عھمرب برع هک ردف رحرب ینعی ردح اتفتسا ف رح الا رعش ی انعم « لثما
 ندمالکیق ایسردندنرادآتروعهد رعاعسار دیا مالک هلکناهسل شاب هزوس

 هیارش اعسا ہک ربد ردقلوا یت روع ولحاکن ل رع اشوب اما نال وا ےھقئم

 هرزوا تمودمهتهافس نوجا رکیدجا بارش ینب بودیا تمالمو لخد
 هلکنس هد هللا ل رت یک کا باتع هلب و لک هکمدید اکا سد یدلوا روئاص
 كنسار ز لوا شوب ندن كسر د ىقوالاو م هجا كج هد اب یرعس

 ردلضفا قمروتوا نکرا هوا ن دکل رد هللا تروع لاخد رب یک

 كنب راترضح ها لوسرو ردلباق كمر و عه هساوا هدیس هقوشءماعسا
 ههحو ردن دن راروهشم ل رلنا یخ د یپلکلا هئر اح دز وبا یسول داذا

 فارطا یکه دنت یزکد هدج كزاج بولوا هریک نوطب و هیظع ههلبق
 هدتس ارا رانا هلبا نیب یرله اش داب هخ هسیا بونت رارولوا هدنس هیلاعس

 نیفاطانب نارع ن, ناولحن سون رلنوب مس ردشلوا رلکنج قوچ
 دهنوش ردا ناشب رپ یرلناناشغهرکصب واواكران وب ماشهردابرد هعاضق
 ند رمهاشعو ردیعتصاا ن دلاخوبا هکدنهلاو رع نب بعفص ند هلسقون

 بح اص لجو مارح نب هو ع هرذعونب ردا ید الا بولوا

 ندقشع راهسیک قوچ هدنس هلق هرذعونب وب هکر اربدو ردند رلنا هنیش
 . روهشمیرذع یاوه بوتلوا تبسن هی هلق ل وا قشع تح رد راثلوا
 دیصق صاع هکرد (نابعش) ید یس رب ندرمج نوطب و ردشلوا
 ردیدب یراروهشم بولواهمثک ءایحارلنو ( نالهکوت ) ردندرلنا یعش



(OWN) 

 شب و ناونعرب «دنز رک ذ مهبلع هللاناوضر ییاحصاو لاو هيلع هللاىلص
 رد هدر رک د ترج لئابف و ایخا (ناونع) رد هن رز وا رطس

 ) هدا نکل هب رعتسم و هب راعو هی ردعنک چوا یسهفناط ( برع

 هدرانامز یکسا رلنا رب ز ردشمالوا لصاو زب یرالاوحا لیصافت لک

 هست مهرجاما یک لوا مهر دوو داعو دیعب ند رب یرلتقو بولک
 یک هب راع و ردلصتم ه رلنا لیععسا ترضح بولوا ندندال وا ناط2
 ن هب رعت سم ورد راب رع نال وا هدندنالو رک تولواندندالوا ناطق

 هک ر د هلل و یا وحا الاچا كنيرلب رعهداب و رد,دال وا لیععسا ترضح

 ) هرعسط قاهاشد اب بول وارلتک اس هدهماع ( سیدج و ےسط

 هک یدلبا نوناق هل وا بولوا هاشداب هسک اظ تار ندرلنآ هرکص ید

 هخ دمزوبیربق یسیدنک ان هیلرپ و هن-سهچ وق بقرب ندنسهلبق سیدج
 هنجما م وڌ نی راعلقو رلیدل وا ردکتم ندشیا وب یس هلببق سیدج سب
 مسطو لتف ین هدک دلکو رلیدلبق توعد هتف ایض یهاشداب لوا بوموک

 بوراوو یدجاق بولیتروق مدآرب ندرانا سب رایدربق یتغوچ كنس هلببق
 ندنا و تاکش راړد رد دعسا ن ناسح یا راضعب ۳3 هنهاشداب نع

 هلج یرلنا و یدلک ب وقااق ندنع هاشداب ل واو یدتنا بلط ت رصد
 ناطع (هبراع)  یدلاقرتا رب ندسپ دجو مسط بوروک ندعلق
 مهرجون ندرلن ویردیدالواحو نی ماس نادشفرا ى اشن راسع نا

 لیععماو رایدلوالصت» هلیععسا ترضح بولوا نک اس هدزاع ناطق نا

 ینارمعیلصا كلبععسا ارز یدلنید هب رعتسم هنبدالوا كلا بولآ رق ندرلنا

 ردند هب رام (ابسون) یدنل وا نیبعت مسالوا هنیدالوا هل فلوا

 ردنآطخ نب ب روپ نی بصشب یساب اب ب ول وا سعت دبع یا كابس
 ورع نالهک رج یرلعسا هک رد را و یدال وا زار كنابسو

 نکلاب هعبابت قحا ردند رلن وب هلج یلئابق كن رع نع رد هلعاغ رقشا
 ناله ڪ اش ص یسادنرفو نارع ځد ند هعباب و رد دندالوا ريج

 برع ولم هدایع یرالیصفت یک هش ردلکد یریج بولوا ندندال وا

 هیاس رانا هکزردا رک ذنلْیابفیپ رع نع هدلحوب زب ردکر ک هساک هدنرکذ
 هرکص یریج ونب لواو را رداع-ملب راعسا یئاطعفو هب راع بولوا رابوستم

 (ریجونب)  ردکكسنیا رکذ هلج ییابس ونب هبلیوب بودیارکذ یتالهک



(NT) 
 هک یسعلا نانسن (دلاخ) رلیدشا باذع هنوکره اکا هل وب

 شن اړ هدنسارا هتیدم هللا هکم هکراردبا تبا و ر ردند ضیخب نب سع
 بول وا بئاغ زدن وک هک ہح دم زارب ندن رلتدالو لز ربح یدل وا رهاظ

 هیارصص رلندیا قلناب وچ و رابدش وډ هفوخ ندنا قاخو یدرونیروک هچک

 یشن لواو یدلشاب هتدابع اکا فناوط ضعب ندب رع و رلیدل وا نم هیچ
 یدروا هلیساصع كر هردادب دا ادب دبا بولک دلاخ رکصراب دتا همست ادب

 هنت ریشعو هئب راشادنارق بورغاج هرکر هرکص یدنک بوئوس شتآواات
 نوک چ وا هدک دنا نفد یب وردک رک مسلوا لد هن وک زوفط ن هک دد

 یکشا نابی یزهرفرپ هدنراکوا هکر واک یکشا نابب یروسرب ارز لدهزوک

 ی رام تقو لوا ردکرک هسروا هلیغاا یع رازه مب بولک سب راو

 هرکص بوی دهلب وب مې هیابوس هلجیرلرش قج هلوا كد هتمايق ان هزس نس هچا
 هدنراکدتادا رم قجچایرانم قلخ سدیدلوا یک کودید به عقاولاف .

 یدنک سانلانیبویلادعب هکز رد فوخ هکر ایدید بودیا عنم یراش ادنرق
 كل اعک هقیح هغلش ابن یریغرعداو ز و هل وب ترهش هلفجا قن را لز

 هکر لید ر وپ لسو هیلع هللا یلص زع ربت هک ردبا تیاور ندسابع نیا
 یدراهچا یرانم لوا رکا ی نع (۵۰۱لاهذهناشو یناشب ےھربخال ہوٹسنول)

 هلا لص زع ربمتجب و یدررب و ربخ ندنلاح كتماوب و ندلاح مب هرانا دلاخ

 هرع ریپ هایم ی رو كنانس ندلاخ هدک تیاترخه هی هن دم لسو هيلع

 هدننایح مردپ مب هکن دد رارروبتئنارقی(دحاهللاوه لق)هک یدتشابولک

 ب ور وربخ ندنلاح كنساب اب كنا زع ربع تقو ل وا ید روقوا یت وب
 ینا یبوقیدیا ربغت هک ل وا یتعی (هموق هعاضو ین كلاذ) هکید ر و
 را هسعک زار (قداصلا نا وغص نب هلظتح) .رایدلبا تعاضا

 یدیا شلک هدنرتف مانا ب ولوا ندن-لاها نع هلظنح هک را ردا تیاو ر
 قلخ كرهش لوا بو ردنوک ربمت هب هنیدم رب مان اروص اح یتا یلاعت هللا

 بویلیا طلسم یهاشداب ر هنب رزوا رانا یلاعت قح سپ رایدتبا لق ینا

 هرهلدقزارب ندند الواناط3 هلظنح هک رار د ځدراضعب ید رمق نسهلجج

 یی وقر راناو ىدا راش لک هرکص ندنموق دوم و داعرلنا هک,دلوا ثوعیم

 ی هلظنح هشاطل وا ید ولنید سر هب ویقلوا هکید را رولوا هدنرزوا

 نع ربمشج ( هنیحص یخکیا ) رلیدل وا لوتتم ید رو دنک ب ودیا لتق
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 سو ایغاو لب اث امو سویقولو ارب هکیداکراریخ هد هک اطا
 ذا) كتیاعت قح هکر دشعد رلیضعب ندنس امل مالعا لهاو ردندرانا
 ر وک ذم هدنفب رش لوق تلاش انززمف اج ونذکف نتا هل انا

 نالوا رهطاو حرا یدبا نو صولا ناموت یرلعسا هکر د رار

 رد 5 هج ب وب یگیدیزوا ردشماعل وا ثعب رم هدنرتف مانا هک رد وب

 هدنن وږ كنب رایضب هکرد هدنرک ذ الص ناک «دنزف ماا (هغاح)

 م و ررانا هکر ا رد م وقرب (فهکلاباصا) رد وا قالتخا

 مدتم ندڪس ب ودیا رارف نوا یرانید رلیدا تعاجرب ندنس هقناط

 هدنمانا ترف یرلنا لات هلا هرکص ندعسعو یدیارلثم رک هب راغهرب
 هتس ز وقط زویجوا كد هنب  همیج ندنوک یراکدرک سد یدلبا ثعب
 ندعس» هنسر شعلا یرلل وخد هراغ كرلنا هکر بد رایضعب و ردشعا رو ره

 یکودعا ثادحا هدرلنا سرلو بودا فالتخا یراص هکردشلوا هرکص

 هدقدلوا هاشداپ سونایفد هکر دب ورح یدیا راتقو کودتا ث ادحا یرلیش

 باا س یدردبا لدی ها تعاطا بودا توعد هکلیس وع قلخ

 كرات بولک ندنرادرا س وناقد رایدربک هراغ ل وا ب و ندن آ فهک
 هد و رګا رانا ی دغ ود ذقنم ر ځد ن درب ی ربغو یدنابق مکح ینیزغا

 هوک ه هراغو یی رادا یراباب و ین رادا كرانا هر ز وا حولرب ورایدلاق

 د ص س وناقد نامز دعب رايد ردشباب هن رزوا وبق بوزاب تب راکدربک
 هاشداب نالسر هرهش لوا ب ولوا لدتم لاوحا هلبا رهد رو رح بولوا
 داسجا رشح ی وق كهاشداب ل واو یدرارد سسودد هن دآ هکندلک

 ینعب تا رب هرانا هک باعصا یلاست هللا هلب رلغا فالتخا هدنص وصخ
 رلضعب رد وا فالتخا هدنساعسا كرلنا یدلبا ثعب نوهملوا تعالع

 سفوطونشک  سوتسرطم ایات انکم یرلعسا هکراید
 انیملشخ هک رید راضعب یدیا سولاق  سفوطب سود سنوری

 اھا شولیط شولیحرم سوفا” رفوصع نویفاط

 (سجرج ) رد ردسوسرطینا راضعب یدیا سوسفا یرارهشویدیا
 یدیشعشرا هنضهب ندنویراوح بولوا هسوکر ب ندنیط-لفوب هکر بد بهو
 هنن یلاعت قح رلبد ردلوا هدقد راو یدلبا ثعب هلصوم تلم یتا یلاعت قح

 هلو یحیدتلرید هنرابدرشب هرکص یدالربد هنب رایدسک هرکص یدنلر د



۷: ( 
 بودیا عفر هب ودنک ین ها هکیدید هنس هدلا و ع” ید رلغا هنلغوا

 ینویراوح اکا یسانا بودیا یعاو ردشمع |تباصا * شرب یرمغ ندرمخ اکب

 هکیدتنا مما بودیالاسرا هللافرطنم هنیزویر_ یرانآیسعو یدلبا عج
 ندنا را هیلبا غیلبت هقلخ ندنفرط یرلش یودتنا محا هبودنک كنیلاعت قح

 کودتا یا كناسع نوبراوح بودبا عفر رارکت ینا یل اعت هللا هرکص
 هنس قلا زوتوا ز ویچ وا ند ردنکسا هلغ عج عفرو راب دلغاط هرافرط
 هک یشک تردندنوپ راوح هرکصندنا هکر ید یناتس رهشردشلوا هدنرورح

 عج لیجنا رب یرب ره بودیا عاقجا رد انحوپ و سقرو اقواو یتم
 مالالا مکنلسرا ینا ) رد وب یس هماخ كلیجتا کودتا عج یتم و رلیدترا

 (سدقلا حورو نبالاو بالا مس اب مالا وعداو اوبهذ اکیلا یبا ییلسرا اک
 یک کد رد وک هرس ق مایا مدردنوک هراتما یزسن قیقح یعب

 حس مفرو هلی دا كس دعلا حورو كالغواو كناا كالیف ت وعد یرلتما كراو

 تل.مس+تدالوورد هنس شب قرفزویس باس رفت ی یتدالو كز ربع هللا
 ندنسهیلغهن رزواارطرولقو هنس جوا زوئوا ندنسلوا هاشداب كسوطسعا

 _ هدنروم هنسیکنا ن واندنسولج سو طسغا ارب زرد هدنرو یعهنسربیمرکب

 ندنس هبلغ هیارطبولقو ردشع| لتف ینارطبولق بوراو هرصم ندهیمور
 ردراو هدراتناور ولرد یریغ جدو ردشعوط جی هدنرو مم هنسرب یمرکی
 هب هنسچوا قرف یکلم ت دم كس وطغاو رداوقا ن دنس هلجو نکل

 ب ولوا رهعم هنس چ وا زونوا نیکد هپ هجن وا مفر میس ر دشلوا خلاب

 سواعكلءهکر دشعاوا عفر هدنرو رح هنس جوا یمرکی ندننوم سوط غا
 هکردیموق اراصن تما كلاسعو ردي رخاوا كن هنس یکلوا ن دنغاه اشداب
 ( مرح ) یس هدلاو كصسو ردک رک كسنیارکذ هلی هللا مارس هدناحم

 یدیاهدنشاجوانواهدقدلاق هبک هح ار ز ردشلوارمهردق هنس جوا یللا
 ځد عفزادعب بولوا رد هدابز ند هنس حوا زوتوا هلی هليا حبس ءرکص
 هدخباور رب ترت م انا نک هدننیپ زیری هلبا یسبعو ر دسشم اق هنس تلا
 هکردو ج نکل رد هنس زویشد هرزوا یتاسحرلمج* بواوا هنسزوتتلا

 نیدلاخ هدنزف هکرارید ر ابخا لها ردهنسرب یمرکب زوتلا ینیب ثعبهلبا عفر
 جد یسبجرج تقوا وارا یضعدرلب دیار" قداص *هلظنحو یسعلا ن اس

 هرکصن دعس» رک رد روکذم هدناک كنوب ر اوح ضصعب و رار د یدیارمعب
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 یتیم م ارکاو م اعطا لص ااو راب دتا ت وکس هلج هدک دید هلل وب

 م اقهاو هغل ابم نوعگنا هدمارکا هرس نب هکید روی یسع هدقدلوا ماق
 هددینس تنسوب و ادتقا اکب دكا تع دخ هژکنرب رب هدزس هک ات هکم دا

 منبهب یاعت ق> هکر دلوا نجاح ندراز سید میو زس هیلیا افتقا همرتاغپ
 كعااعدن وب راوح هک انقو سب هیلبارمخ ات یلجامتب کرس هیلبااعد نوا
 را,دلوارداقهباعد هلهحورپ هکندرب ووګ وار هرلنا یلاعتقح راب دتا دارم

 ید یون رانا یدراردا مادقا هش رلعا اعد بورپدنأ وا یرلنا سم هک راب ره

 هک راددید هڪ“ تبق أع ی د رولوا کع جد ی رالس اکتو کس هد از

 دلی وا رد ڈملاو رتفاطو بات هکعا اعدو تعارف ندم و هلهجو رب مزب

 یاراب بهذ هنلاناه) هکید ر وب هللا ح ور تقو لوا نوساوا مولعم
 هکیدید هرکص رولغ اط ران ویق بور وتوک یناب وچ هللایحب ( منقلا قرفتتو
 هه اقجازایب وبولوارفاک اکی نکیرب لوا ندرنوا سو رخ هکمرید ه زس
 دن سه لاک ییاسعترض>ر ارد وهل تقولواردک رک هسا یهخا بولاص

 لرلید وهبیدیا ادوهب یدآ هکر ریدیضعب تكنوپراوج هکر دیو مع یدرارارا
 مسررویلوپیهسءزسرک | هکید.د بوراو هد وهب تعاجرب هللا سود رهیکاح

 یر ها نولعم لوارلبدرب و مه رد زوت وا یخ د رانازس ررب و هن اکب
 یی سم یلاعلو هناعس قح سد یدزنسوک یرب یییدلوا و هرلنا بولا

 هدلماک رثا نا ید وق هننروص میس یني نیلیا تلالد لوا ب ودیا عفر

 نوف جس هکر د راضعب را تا فالتخا هدنتومعفرا لبق لصسم الع هکر د

 رایضعب و تعاس چوا یعس» یلاءت قح هکر د رلیضءهب یدنلوا عفر ندلوا
 ردشعا عف ر هدعب بودیا ایحا هثب رک تور دلوا تعاس یاب کرد

 هلا نب رش لوق «یلاكعفارو كفوتم یتا » كل یل اعت قح هنر زوسو و

 یصعش نابن وق هنتر وص حس لوا دوهب لاح ه4! رل ردیا ل الدتسا

 رد هن لد ردلرد ی را ول وا نس ب ودب هلا بب اورلب داغ ب وت وط

 هني رز واو ی د رار روکوت هنوز وب بوید نس نم هلت روق ندییاوب یدعش
 تعاس یتا رایدتیا بلص هعغارب بورتوک هرز وا لاح وب یدزرتارلنکید

 یقلو سوط الیف یعسا ندد وهی  اح ینا راجت فسوی ہرکص ندقد روط
 نفد « رانم ینیدا رضاح نوا یدنکو یدلا ب ویسا یدبا سودره

 بتورولوا یسانا تقو لوا ید ردنا هتسانا یس یاس هلا هدعز یدلبا

CS 
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 هلوعدوردایس لسا همد رش رک ردیغ ام را اروغ ندرا یدراو هندرا

 كن ردنکساے راتهعقو و و یدلواربهظو نیعم اک اارک ز نی یک ویدلباادتبا
 عوفو هدنرو رم نوک بلا ندیناث نوناک هدنسهنس یغجوا زونوا زویجوا

 تاتو مان دزام بودیا تاز راهظا یسبع ترضضح سپ ردشلوب

 یت روص س وةرب ن د روماحو بودیا ایحا هدنرو ص نوک چوا ن دنوم

 یهکأو رد هسارب ینعب شافخ شوق لوا هک رارد ی دلیق ایحا ب وزود
 لاعتهقاو یدررود هرزواوص بودا ودا یصراو یناعا هعوط ندانآییع

 دیس نارانوب یدلبا سو نب رش لیجنا اکاو یدردنبا هدنام هنب رزوا كنا
 ی درب ن دنراةلتوار و ی دربک ابع م اللا هيلع یسعو ردندناک یی رغم

 نویراوح ندا عابتا اکاو ید روک هلیس هجا كلا كنسانا هرکض عب و
 بونت نانقلانودعباةصلا نوع ردرلدون ی رسا E کیا نوا

 اقول انحوب الیرغ ساردنا سوفرامسولوق یقلح نب ب وعل یدیز نب
 رلب دتسا هلن ام ن د اسع ت رطح هک ردر مس وارانود تم امون

 هکیدیا هرقسی نهر قر ید الوژتهد ام بودیااجرندیلاعت قح یسع سد

 شلوا نا رپ نعد هب وشم هکر هدنګا ی درا والتروا هليا لیدنمرب تسوا

 كالا و یربغ ند هسار ی داراو راتوا هزات نعد لوقت هدنفارطاو قلاب

 فیغر شب و ی دیا راو هک رس هدنجوا ینبر وقو زوط هدنجوا یشاب
 یدیاراو امرخور انا هدنرزوا كنسفاب و نوتز هدنرزوا كنضءب هکیدناراو

 افشرل هتسخندبا لوانت ندناو یدلسک ًاالصا رایدب رهننکقوح ندنآو

 لاحوب بولوا باغ نوکر, ب ودا لوزن نوکر و ی دلوب اود راضب رمو
 هڪ یاعتقح هکاتقو هکر د دیعس نا ی دلوا یداتم هک قرق هرزوا
 ۱ یا ردعح همی ده !مالعا

 ندزسمار ززس هلک اکب هجکو وب هک ددوی و یو یا

 ماعطهرانآ حج” رلیدلوا عت ج بواک یسهلج هج ؟ لوا سبد ردراو مجاحرب

 ۱ کی رالاكرلنا هدنراق داوا عراف ندماعط یدلا تمدح یسودنک بوراقیح

 مارکا هبنرهوب هرودنک كلا ن وب راو> ی دلش اب هکلس هلی اونا ب ویقس

 هدکو بق كنسزپ و ن اشلاع رب رپ هلي وب نس ب وديا م اظعتسا نکودلیا
 ۰ رلیدلشاب هر افتساوید ردکعد هر لا تمدخ هز نس نکا نامرف هدب

 ردلکد ندز هسروسشپ راق همشڍا مب تقووب مکره هکید رو حس

gege 



( ۷( 
 بول وا هنح ی ییسانا كع ر مال-لا هيلع مع رص ن ) یسع)

 ندیلاعت قح بویتسادالوا یدرلوا یدالوا كنهنحو یداین وناخ كنارع

 سدقلاتس یناهردا ناسحا داور هللا رکا هک یدتا رذنویدلبا اعد

 هثحو یدلوا اله نارع ی و ز ب ولوا لماح هنح سپ هب وق هنتمدخ

 هدیاع مرح ید وق عرح یتید آ ب و رغوط ربقرپ هرکص یدلاق لماح هلی وا
 هدزس هروذنموو یدوف هنا كرابحاو یدلک هد بولا یاو ردکعد

 ندنرلع اما كرلنا عمه ار زردتاهسضانءهدناش كلا سد یدیدنوس روط

 مقعسم هداب ز ند هلج ک1 ن هکدیدانرک ز یدنا یری كنارع نالوا

 یدسلا یع رح بوبد هلل وب م رات وطنب تس ریت عی س هلاخ کلا ارپ ز
 اکا اب رکز هدک دویب مب رح هرکص ید ری و هعاسلا یس هیت ب ور وتوک و

 یدل وا لوغشم هتداع هدنا م سه بودیا نییعت هر هاب ر هددم۶

 لی رج یلاعت نح سپ ید نم ریک هتک ع ربغ ند ابرک ز ہدنناب كع رمو
 هرکص یدلاق هڪ هاسع مب رم ید ر وفوا هب ره تو رنو ا

AEE) TELبولا ییاسح رج هک اتقو ید رغوط رد وکرب نيغ  

 كعا جرینابولا رلشاط وییداب رفائش تج دقل) عما اکا ی وق یداک

 هز وس یدیا یلیصا هدن زوم وا هلک شب یسع ترضح ست رلیدتا دار

 ثنک اغا ( 6ک رابمینلعج وایت لج و باکلا ی انآ هللادبع یا بولک
 جس هدال و ورلب دعا لر ینا بواک زا و ند ڈرا لوا هد کد

 سوطس وغا نالوا هرص او لواوهدند رد زویح وا لر دنکسا هما

 هد هک ییاص یعنی نوا كوا نوناک هنس یک ق رف ن دنفلهاشداب

 هلک ناو یدک کم بولا یا رع ت سطح ٤ رمرکصر دشلوا عقاو

 روکذذم فسوب و ىدا هلی ر اما نائام نب بوقعی نب فسوب یلغوا یک
 بودبا ج وزت یع رم فسوب وب هک ردیا عزراضعب ی دا میکحو رکلود
 نطعوسو راکنا یلج كع ص OEE فس و و هل وا نکا قاتیع کل

 ی دنک هرصم هلکنا ب وږ ا اع لیصح هتار هرکص نکل یدیشما
 لوزت هپ هرصانو رابدلک هماش هدعب ب ودا تم اقا هنس یکنا ن وا هدنآو

 هنشابزوتواهدنآ یسبع ترضحو ردوب یر هیس بس یاناراصنرلب دتا

 یدلیالاسرا هسانبودیا یواکا یلاعقح سال بودیا تماقا هجلوا غلاب
 هدک درک هتشاب زونوا اسع ت رطح هک رد روک ذم هد یسع یا باک



(7 
 یدلبا وح ندنتفد رارب عسا كلا ىلاعت هللا هدقدل وا عون بوئلوا

 نب نایلس مناسب نی نائام نی نارع هلبا ا رکز نذآنپ (ایرکز)
 یسکیاو یدیآ ندنطبس بوعهب نا ادوهب وندندالوا مالسلاام6ع دواد

 ینارع تش عاشبا یشادنرف رق كنارع تف ع رھان رک زرابدیا هدنامزرپ

 یناط كلا یبح و یسع و یدیا هنح یدآ یسانا كع مع و یدلبا ج وز

 سای ر نیلرغوب ناب رقو نزا تاروت بولوا راجت ارکزو ی دا ی ر هداز
 دو هډ هدک دنا ر وهظ لج هدع سه یدبا لوا ندا لغکت هع رمو یدنا

 بو دیارارف ندرلنا اب رکز سپ هلوا شا انز اکا ایرکز اشاح هکرایدتا معز
 ییابرکز ب ویوق نچ هنیرزوا كجاغا نیعالم لوا یدنل رک هنا كڪکارب
 همس زول یر كمالسلاهیلع اب رک ز تقو لوا رلیدیم یا هل هلرععا

 جم رات چ دلومو ردشلوا ه رکص ندعجسم ندالو یلتفو یدبا یرادقم

 زارب ندنا یتداهش كنا رکز رد هدن ر ورم هنس جواز ورجوا ندردنکسا

 توبن كن و مالالا هيلع اب رکز نی (یحم) رولاا شلوا هحورکص

 بوک لوح و یدلیا ت وعد هعح تدابع قلخ بول وا هدنرغص تقو

 یدیشلوا یراط لوحو فوض هت رلق رش مسج قح یدروشلاحهتدابع

 ید۔شعا ع رح نحاکن كن مق یشادنرف یسیع ت رضح تقو ل واو

 یزیق یشادنرق رپ كهاشداب سو د ره نالوا اح هنرزوا لئارسا ون و

 یربق لوا هرز وا تعد رش یسوم هکیدتنا دا رمسودره سد یدیا راو

 ندسودره یسانا كربق مرجالف یدلبا یهنندشباوب ینا یجب هیلبا حاکز

 رارکن هنب یدلتق لوبق نساجر كن ۲ س ودره هیلبا لتق ېب ای هکیدلید
 ییایحش ترضح یدتنارعا بودا لوق هعفدوب رلیدتبا ماراو اجر زقوانا
 ار ز ردشل وا هصدعم رارب ن دعسه عفر هعقو وب رلیدل نغوب هدنناب كرلنا

 یاعت ها یاتقوورد شاب هل وعد نکا هدشا زوئوا مالساا هیلع یسدع

 ند را یتا ی یدلبا سا نوعا كا توعد هباراصت ند قلخ کا

 هتوعد ب وّهیح ندنغامرا ندرا هدنشا زوئوا یسع یدردلاط هنغام را

 رگ یر سب رد NEE چوآ ینیدروط هلج كلڪسم هرکصندلاو یدلشاب

 ندنن وب یسع ت رطح و ردشکل وا ځذ هدنروم هتسزوئوانداسع

 ژردیا هست دما ان> و ییابح یراصنو رددوا عفر هرکص هنس چ وا

 نوعا یتبدل وا کهرید یی یداع كس« هرز وا ینیدنلوا رکد



GA) 
 لیلذ راها وا هدنګما موق هنوک هن هيلا موب ىلا یدلبا ریقحو روخ یرلنا
 للس و هيلع هللا لص نطصم جرم ربع ایعش وب و را رول وا روخو

 یر ری ب ولی ریشبتنیرافی رشت كمالسلا هيلع یبیع ترضحو
 تخ بودا رماها هوت هلیارساون (ایمرا)ح ردشلیافصو
 هکىد ر وک نوج یدرازعا تاغتلاالصا رانا نکل ید رد وڏ رود هل رصن

 تع سد یدلما اقتخا هدر ر بو راو رل زا تغارف ندن رانایصع رانا

 یلاصت هللا هرکص یدلبا بی رخت یسدق و رهق یلینارسا ون بولک صن
 یدلبا ما وندراوهدنا بوقیج یکجهدیا ريحت یسدقلا تیب هننهیایمرا
 شل وا تارخ رسا مسسدق دکندروک یدلک هسدق بوعجایفرا س

 یدت اما هکلکهیار وب لاعت قح اک هها ناع- هکب دد هر ودنک ورک

 د هلامز هل یاصت هلا ینوبا یدتا یس و وید ك رک مشا رب یسدق و

 نعي هلسرپ و راجرب هلکنا یدراوهب وځ وا وید هلب و كج هديا ایحاوریم
 هکر دشمرب ورخ هدتاوب نسهصق كنالاعتقح یدیاراو ماعط هدنګا تس

 هذه یبح ىلا لاق اهشورع ىلع ةبو اخ یهو هب رق ىلع رم یذلاکوا )
 ردز رع یحاص هصق و هکر بد راضعب هرخآ لا (هللا هناماخ اهنوم دعب هلا

 ( لايلاد ) لاحملا ةقيقحل لعا ىلاعت هاو ردقلوا ایمرا نالوا جک نکل

 كنا لایناد ىدا هلس لابنادو زب رع هلررمسا یعیدلا ندس دقرصن تح

 هدنس هیحان سوس ه رکص یدل وب تلمو ردق هدنناب بویلبا مبعت نشود
 بودیا نیفکنوبوراقیج و ب ول وب ینا یرعشا یاسوموبا هکر دشاوا

 ندندال وا كربکا ل ايادوب هک ردرلیضهب یدتا نفد بولیق نر زانو
 رصن تخناحو رشن (رزع) رد رسصاعماعشوردرغصا لایناد

 هدنتلاجاغارب دک دلک هسدقلاتبب بولت روق هرکص بولوا ریساهدتا

 بودونوا یتاروت تقولوالییارمسا ونب هکیدزاب رب زا هرانآئاروت بوروتوا
 هری رب یار وت هدنمانا صن تخم یساباب هک ن وچکنا یدیا راسشعتا عیاض
 یراق لوا سپ یدزاب هنسکیریغ ندی رق هجوقرب یر, هکیدشعا نفد

 یتیدزا لر رع بوراقیچو یدرتسوک هرانا ىلع یتیدلوا نوفدم تاروت
 دفناطرب تقو لوا شمعا اضخ هدفرحر هک راید روک رایدتا قیبطت هللا
 یسهلج دوهب نکلرلیدعا د اقتعا وید ردیلغوا كنیل اعت قحاشاحاکا

 منمورجز یدتیا ملت هدردق ری زرعوب هکر دبا عز بهو رازا داقتعا هلروب



(WD 
 موق لوا رد راو یغام ربا هلجد هدنرلارا بولوا هدنسوشر لصوم یونان
 مواعمر بودا یوهنیرلناسو ترضح سا یدرردیاتدابع همانصا

 ه زکی رفک و هاک رکا هکیدیدو یدنوقروق هلبا باذع قجملوا عقاو هدنوک

 ندنارا بودهلب و رول وا ل زان باذع هرس نوک نالف زکه سنا هپ وت
 بول قیفح ینکج هلک باذع هراودنک موقلواهدک اک نوک لوا یدقیح

 اعا نداکوکو ناج بوعیح هنر ز وا هدر هدنمان یس هد هوت یس هلج

 بودیا ل وبق نرل هب وت یلاعت قح سب رایدتا رافغساو هپ وتو رایدلک _
 ب واک ن وک ل وا ساوا ترضح یدلبا عفد ندنرا رز وا ییاذع لوا

 ربح ید ندنراکدتا هب وت كنم وذو شمال وا ل زا ب اذع هکند ر وک

 تررضح سد هک رب .د یب رغم دیعس نا یدنک ب ولوا ك انضغ هل عمل وا

 کربندنرلک هلجدبوراوسنود  eییمدنزیک یدمور ود یک(
 نمد یدقبا تک رح > یک ن ویگن ا ردراو راکهاکرب هدرکيګا رس هکن دید

 قااب ورابدقارب هی وص یناو یدشد هسلوپ ترضح هع رق رایدنآ هعرق

 هدع رک نآرق ىس هصق هکب دقارب هی هکیا هرکص بوتوب یسن وپ
 یدیالک د لس ره ین مدعم ندزقوي قلاب سنوي هکر رد نسحو رد روک ذم

 بودا ت دوع هنموق هن و یداوا لس ره ی بواوب تا ندعلاب هزرکص

 یدکید هغیلخ ییایعش هنب رزوارانا هدعب یدلبا عضو عیارشو ننس هران

 تدابع هکلوا ید یس کیان ر یاعت هللا هدراغاط ب وعیح هاکنا هاشداب

 هرکصن دنوی لیارسا ونب س صاومار نب (ایعش) دا تصاطو

 هرکص بواوا هرزوا تیادهنامزر هعاوا توف هاشداب ن الوا قدص كا

 لبابکیب راجن کاله هرلنا یلاعتق> سپ یدلاغوج عدب و ثادحا «درلنا
 لاحردیدلنالوژ هتس هحاس كرلنآ ںواکو یدلیق طلسم یدنا یهاشداپ

 ىل ات هللا بولوا لوبقم یره وت رلیدتا راففتساو هب وت هتل اهلا بررلنا

 هلج كرلنا لب ارسا ونب راب دلربق هلج ید ردنوک ن وع اطرپ هنب رام" د
 یدلواصالخ ا کش !بب راعس طة رلیدتا م اتفا ن راهاکتب وران

 هدکلمبوغارب یهللا باکو رایدلشاب هنیصعم بوریدزآ نی الف هنب هرکص
 هدرلنا هلبا یو ید اما هایعش یلاعتقح س رابدتنازاغآ هکعا هسفانم

 نراتتشدهرلنا هللالاحردرلبدتا لتقیثآ هدک دتا هلب وا ایعش هروط هماقمرپ

 ب ودنا عزت یوبنو كلم ندراناو ی دابا ن اٹ رپ وهدنکارب بودیاطاس»



WD 
 شد ز وت واز ويش ن د اسوم تافو دواد تافو یدلىا تاق و هدقدل وا

 هنایلس لغ وا نکلم مدعم ندنراتاف وردشل وا مئاو هدنرو رح هنس

 هک دیشمروب نییعت راهنب رخ ق وجو تیصو یتسانب سدقلا تیب بویلرععا
 یاسا یتاربع ردنمروس لازا یروب ز هدواد یلاعت هللاو هنلوا فرص هبات

 هل ارساونب یثلث ر دب وتح ېب هقب رش "روس یللازوب بول وا هرز وا
 تالت ارسا و ندنوزبا لها لنو ی ای تایلب كح هدیا تباصا ندرمصن تحت
 بویلوا ماکحا هدناویدیا تمکح و هظعوم یناژو یرروج یرلکجهروک
 بورب و نسح توصاک | لاد هللاو ید ردآ مکح هلا فرش تاروت دواد

 نایلسترضح ) یدیشغعا ذم اکایروهتو رسد یراغاطویرلشوق (
 ردغباس تب هغباس یس هک ورم كلاروا یسهدلاو مالسلاامملع دوداد نا

 م رکن آرق بول وا هاشداب نکیا هدنشاب یکیانوا هدقدلوا توف یرردپ
 ردشهرب و ذب هسک رب قثطلس ییدرب واکا لاعتقح هرزواینیدلوا قطان

 كنفله اشداب و هدنروم هنس زوهط زوتوا زو ثب ندمالسلا هيلع یسوءتافو
 هنسانب سدقلا تب هر زوا حبص و كنم را ردپ هدنیآر الا هدنل غدر
 قرق زویشب نداسوم تافووهد هنس ىع رب نواندنفلهاش داب بودا ع ورش

 یلوطو عارذزوتوا یکلکسکو ب كتبب یدنلوا مات یسانب هدنرخاوا هنس یا

 ال وط ندنج راخ هنس هر وچ بول وا عارذ یرکب یضرعو عارذ شعلا
 هد رش سدق هدعب یدردکجروسر, عارذ زویشب یییر باس اضرعو

 بو ر وی ماته اودیقت هدن دیسشتو سبسأن و عورش هنسان هکلمل رادرپ
 نع و ردیس هنس ییدرد یمرکی كنکلم هکی دلوا مات هد هنس چوا نوا

 ی و هلج هد هنس یب یم رکب ندنغاه اشداپ كن اهلس سقلب یهاشداب

 سیا ب ودنا دایقناو تعاطا نیمز ی ور كولم هللا و یدلک هلا
 لزایلس ت رضح هرز وا لاح و رایدتبا فاح ا هنایلس هاکرد نی رالاوما
 هند ق رق یکلم تدم یدلوا توف هدنشاب یکنا یللا هدعب بولوا رعس*

 عقاو هدنرخا وا هنس عشب شع زویشډ نداسوم تافو یرانافو بولوا
 بولوا یمسا ی رلانا قم مالسلا هیلع تم نن (سو) ردشلوا

 ردشموا روهشم هتسک نداینا یربغ نداسع هلا سو هل سا یساناو

 ن دیس ونب سن و هک ریدرلیضعب و ردا رک ذ هلبوب هدلماک ربثا نیا
 ید ردن وکر بمب هنعلخ ی وتن ینا یلاصت ههاو ردندنطس نیماینب ب ولوا
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 یراتوق بول ندنلا كرلنا یت وبات لوا یس هشاط هةااع یدرا ردیا لسوت

 اا هک رابدشااجر ن دلی و اشا سب یدیا شفک یراتکرب و

 فسوپن نیماین سب راهاک ندنقح كنعشود ب وراو هلکنا هک هریویکید
 ندتعاطا اکا لیارساون یدلک هاشداب هرلنا هلةح مها تولاط ندنطیس
 كکیدتنا هاشداب هزب وب هک س رول دنس هکرلیدید هلب و امنا ب وديا ایا
 رد هک هاشدان رب هو رم رب هن ن درلنا كد هناو هک ردند هلبقرب یشک

 دسخوپ زکسرولپ بوخ یم س یص وصخوب هکید رویب لی و امسا سپ
 هدکد ردنوک هاشد اب هرس ینا یلاعت هللا هک ردیاکد رکمولعم یم یلاعت قح

 ندفحفرط كلا بويعا لاثتما ه ید رول نغیدلوا ن دیک سن كلا

 هکر دود قمالع كلا هکید رو لب و اما سب راب دتسا تمالعرب هنغیدلوا

 یس هلجهرکصندنوب سی رلبد روتک رلکلم یتوبات سپ رولک زکتوبات رس
 هنن رژواردیسن ر كن هقلاعهکت ولاج نالو | یرلذش د هلکنا طولاطبودیا دایقنا

 یدلایک هدنرللا بوزوپ نیرکسعو لتقف یت ولاج دواد هب ر احادعب بوراو
 نوسڪ ن نولس ن رعان ن دیوع نب اشيا نا (دواد ترضح )

 ام هيلع بوقءب نب ادوهب نب صراقننورصخ نیدقارن بابر نیر نی
 هرکص ندن ولاط بودا ریه ءرکص ن دلبوعنا ینا یلاعت قح مالسلا
 راد روبعجج یتنیب كل هليا توين نکردیا قلنایوچ لوا سپ یدلیق هاشداپ

 مولاشیا ندنا بودیاح وزت بريق كطولاط هلیطرش كا لتف یتولاجو
 یا بودا حورخ هنن رز وا یسااب هک ردلوا وب ردیدلو ادعا هکندلنا دل وت

 ندنا بور وی جوزت نن وئاخ كناپ روا هرکص یدلبا دا رع عزن ندکلم
 نکس زوئوا بولوا هدنورج ياعم لدوادو یدلک هدوجو نایلس ترضح

 دنب ادي تګ لیارسا ینب طابسا هلجهدعب یدتباتماقا هدنآ هجن راو هتشاد

 سدق بوفلاق هدقدلوا راوتساو ثباثهدراو دن کک تلم بولوا لخاد

 . بلحو بأمو ناع و نیطساف یدلا رار قوج هدعب رلید روپ لقن هفب رش
 هنشان نکس للا دواد ترضح و یک یرلیرمغ یخد و نم راو نیبصنو
 هللا یس هج وز كناو اپ روا یدبا هتس یکبایمرکب ندننکلم هک هدکد ربک

 هدنس هنس یعنما لدواد رعو ی دلوبعوقو ه روهشم ةصق نالوا
 یسبرب كنب ررکسعرس لیارسا ونب یتا بودیا ج ورخ مولاشبا یلغوا
 لاب هن یرعو ردشلوا ءاشداب هنسقرف دواد ترضحو یدلبا لتق

eق ی نا یک ی ست ی  

 is ی ی را یر

۱ 
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 نوراه بولوا تس نب سایلا هکررد قحا نبا ردندندالوا نون نب عشوپ
 هنعب هکر اريد و ررید ځد نیسارذآ و نیسایلا اکا ر دندندالوا نارع نا

 یتروعو هبحا ىھاشداكىلعب هرکص ندلیقرخ یتا یل امت هللاو ردلفک

 هدنکلم یی هروب قروع هګدتک هرب ر بحا هک یدردنوکر بم هلیزا

 ك رانا و ید رابط هرات بوردلوا یرربمغتب تروع لوا یدرد ا ماقمناق

 اکاو بب ذکت یسایلا ترمضح سپ ی دپا را و یرلت لوپ رپ هدنم ان لعب
 یر وعل هنرزوا رلنایلاعت نح س رلیدتا ی ندنرات الو بودیا نایصع

 رلبدب را هشال ندقلچآ که لوش یدلبا روهظ طخ هدنرلتالو بودیا سبح
 رادرونک ناعا اکاو بودا بلط ندلکوکو ناج یسایلا ترضح تبقاع
 رل دلشب ه رفک هب هدعب یدلنا عفد الب لوا ندنرزوا كرلنا یلاعت قحو

 ندنحما كموق لوا یتا هللا بوح ا اعد ندیلاعت هللا سالا ترضحسب

 هدفرطر ویضراهدفرطر بودیا عط3 نتذل كمحاوكع ندناو یدرانروق

 ت رضح هک رد نسح یدلبق كل نتهجر و ناسنا نتهجرب و یواع»
 هدوت وه هنس ره رداکوم ها رد طخ ترضحو ردلکوم هرلارحص سایلا

 كسايلا ترضح مالا هلع بوطخا ن (عسلا) رارولوا عج

 هکر ید راضعد یدلیف یت 5 ندسایلا ىلا لاعت قح ىدا یدرکاش

 رد ز وعلانا وا هکر بد یهکو ردوب رضخ هکر ید راضعب و ردو لفکلاوذ

 ذیل هک ردبطخا نب عسلا لغکلا وذ هکردر وک ذم هدهفنذح یبا باکو
 هلا قحزوسو رکآ ردلکدوب نالوا روک ذم هل عسا حسالا هدنآرقو ردسابلا

 ردشأل وا فالتخاقوج هدنقح تلغکلاوذو رول وا شل وا یکیا عسلا

 یرلد رغ نکل ردشم هوس *یشر هدنعح كلوب بهو (لنکلاوذ )

 رانا یتا یلاعت قح بولوا ندلنا یساون یرلت رضح لفکلاوذ وب هکر د

 یتا بوراو یدلوا ید ردنوک ریمپ ههاشداب ر هدنهان ناعنک هدنصاا

 یدلک هناعا هاشداب لوا سد یدلوا لیفک هنس رک هتنحو توعد هناعا

 (لیواعسا )  رلیدلیق هیعست لفکلاوذ نوجا یفیدلوا لیفک هنج یتا
 ین بولوا هنح یعسا كنس اناو ائاقله یمسا یردپ ردلیععسا هج رع ہک
 لتاقن اکلم انل ثمبا مهل ین اولاقذا ) كنیلاعتقحو یدیا ندیلنارمسا

 راو یرلت وات رب كلارسا ون و ردلوا دارم ندنش رش لوف(هللالیست

 هرن هبادعاتوودنا لرمت هلکناویدز ردا ثراوت ندابنا یتا هکندنا

(۹ 
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 بوروط رهذلوا یلاع هللا صا س را دوق ۵ رب هروا ات ل 2 لوا

 یک یکلوا هنب هدعب رلیدک ندربنلیچالوالیرساونب ویدلجایرب هتروا
 هرصاح یناح ر بولک هلا لارسا وتب عشوب هرکصفدنا ی دلشاب هفقا

 یدروتلوط هرکرب یتفارطا كناش رعشو نوکره هجلراو هنوک ید و یدتیا
 . ی هعلق فارطا هند ی دی لئارمسا وش هلج ی دعا رها ه دنوک یحتدب

 ورا بولقب یراراوبد هلن تا هعلق سپ رایدشرغاج هلبا نورقو بونالوط
 عشوب هدعب رایدتبا طرضیرهشبوریجآ ندجلق یتسلاهاو رایدتبا شیوروب
 ی دتا نفد هدنا نماظع كفسوب بوراو هلع یییدلناص فسوب هدسابان

 یدیا اقلب نالوا یس هنیدم نی رابج یودتیا حت كعشوب هکر ید رلیضءب
 . ییا عدیس یسر رایناءنکو قلام یسبر ك رارابج و یهاشداپ كناو
 یستراو یدل وا بی رق ماشخا نکیا لوغشم هنن رالتف كن « ربابج سد

 دل وا مات تص لوا یشنوک یلادت نح بودیااعد عشوب سب یدیا تبس

 یدلوا قشوراق یرلباسح رامصم ندد سلوا هک رد بهو یدلبا سح
 ییرکب ویدردلوکر الهاع هفاکاو فارطا بولواتكلام هثنب ال وماش عشوب سد

 هدسراحرفک هدک دتا تافو بولوا لوذشم هلمارسما نی مبدت ردق هنس نکس
 هکر د روطسح هد راوت ضعب یدیا هنسنوا زوب یرعو یدئلوا نفد

 راثدیا مکح هلارسسا نب هرکص ندعشوپ ترضحو ردنوفدم هدرعم عشوی
 هدنکلربم كوانف وبن (بولاک ) ردکرک هسلوا رکد هدیغاشا

 مص ید هرم كناس وم تولوا یس هعیلح كعشود ردشکلوا فالتخا

 سصم عج E وخ هدنن امز كنون و یدبا هدنحاکن تګ نارع ٽن

 لوغشم هلبا یرریبدت كرلنا بولاک هنس قرق بولوا یلوتس ه:رزوا ماشو

 یباابهکرارید (لیقرخ ) یداناتأفو هدرصم هرکصادقدلوا

 تباصا نوعاط هشوق هکر د ریمغب لوا و یدا هنګ یسانا و یدود

 هدتناور ضعب و یسارا كي قرف هليا كس زوتوا هدناور شعب بو دنا

 هرکص بودبا رارذ ن دنوعاط م دآ كسکا و هدانز جد

 ه دج رک نآرق میک تن ی دنلر.د هن ب وردلوا هل اب یرلنا یل اسعت قح
 مھ لاقف تولارذح فولا یهو یهرادد نماوجرخ نیذلایارت )هکر دروک ذم

 بوقروق ن دنرانتشد رب رار وب نم هکر ید رلیضعب ( مهايحا م اوتوم هللا
 هکردافلانمالسلا هيلع (سايلا ترضح)  یدیاراثعیارارف

 و ت zz ن ی ف تو
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 حکو ی دیا هاشداپ هدرانوک لوا رهجونم ی دیش مک هنس شب یرکب

 یآ رب نوا ن دنور اه ترضح یتوذ كن اسوم ترضح هک ردوب نالوا
 زوترد ندیهارا دلوم یندالو كناسوم ترضحو ردشلوا عقاو هردص

 زویتلایب یسوع دلوم هلیا هاربا تافو هک ردشلوا هرکص هنس شب یرکی

 هدکد ک هنسیللا زویشب كيب ندنافوط یسوم دلومو رولوا شلوا هنس یللا
 یرعكناسو«تفو ید دعيج ندرسصم هلا لدا ون و ردشلوبعوقو

 زود یرع هلج سب ردرلنعا ثکم هنسقرق هدهت بولوا هنس ناسکس

 م دقم ند زا صالخ یرلنا یسوم یوق لیارساون اما رولوا هنس یرکب
 *لرلناو رلیدیا یساناعر كل رانا ب ولوا هدن راکح تک کت هنعارف هد یصم
 یتعی رش فسوب و بوت راناو یدرارد ا لیمحت هقاش فیل اک هن رزوا

 هنس زوفط زوتوا ندفسوب رع یراکداک ادتا هرصم كراذوب و رلبدیا هرزوا
 تماقا هدرصم هنسر شع نالوایرع هع كفسوب سد یدبا هدنرو ره

 | ردشلوا هنسنواز وب هنب رز وا جک ل وق یرع كفسو هک هرکصندنرلکدت

 هنس ترد شعلا نیک هدنسارا یسومدلوم هللا فسوب تافو دانا كاذک
 هتسشب نوا زویکبا اعج هکک د هنر وره هنس ناسکس ن داسوم رعو

 یزادالوا لمازسا هک ردنا تاور یدوع وارا دخا تم ها هد رک
 هتسکر فن شک تقو یراکداک هفسوب هدرصم هلبا یدالوا كراناو طابساو

 یرکی زویکیا ی راثکم هدرصم نیک د هب هصقیج ههبت هلبایسوم انو رابدیا
 هدن رلقح رلناو یهتا ی د رونالوق هنعارف یرلنا هدندعو هکر دشلوا هنس

 هکر داند قحرابدااغوج هدندمردقوب هل اکر یرااعد كمارک یایننانالوا

 ادعام ن دلافطا نیلوا قها رهو اسن هدنراق دقبج هلبا یسوما ترضح

 (عشوی ترضح) دشم از وح نیمه یتوب نکلراب دیا مدا كب زوتتلا

 هدتیاور ضعب م السلا مهیلع ب وقح نب فسوب نب مب ارفا نب نون نب
 خارنفسارناتن سحا نی نادقل نب دوهبع ن عاماشنلا نب نون
 یسوم ترضح رد هرزوا قوا بوقءد ی فسوب نب ما رفا ناس رھ

 هدهب هژرلتا تولوا ضوفم هرلنا لیارسا تب میدت کھ دقدلوا توق

 هن راک ندرارهن بودا لاحرا ندلح لوا هدعب رلیدتا رارق نوک چوا
 رابدمهلوب لوب هکمک و رایداک هدنرشاعكنمآ ناسدن كنسهنس یسوع تاقو

 یدیاهدنهاكناحاولا هک یتداهشقودنص یدلیا ما عشوب ترضح سب
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 لکؤم هب هرق سالا ترضح و ردیا صالخ یرلناو| رطضم هکر دلکوم
 رردبا تاقالم هدر رب نوڪر هد هتسو ربا نی رطضم “هانا بولوا

 تاوصلا عا هللا و ردراثلوا بهاذ هنسلوا ت وقرلیضء» و

 ن, نار نب یسوم رلنا هکرید بهو ( نوره و یسوم ترضح )
 ردمال-لاامھلع مهاربا نی قعسا نب ب وعي نب ی وال نی ثهاق

 یدلواریمغپ هجناک هب اسوم ترضح هدننبب بوبا لآ و بوقعب لآ و

 ولب وب نوزوا نعي لیوطوولحاص قحری و ینعب دعج یسوم ترضحو

 دو نوزوا نداسوم ترضح نوراه ترضحو یدبا رع نعد مدآو

 یدیا وی نداسوم سا چوا و ظرلغ جد یجاولاو ضابب جد و ولنا
 ییدو هماشرب هدنفنا هنرا كن اسوم و كب نعل هماشرب هدنزوپ كنوراهو

 ا ا ےک هرکصو لوا ندرلنا ی دنا راو هماشرت هدنراک
 رد هدقع یکودلنا رکذ كنيلاعت قح هماش لوا ردلکد عوعس قلوا كب

 نب تقوی نب بلاک ر د ولشا جد ن دنسکیا مب رع یز هريش كرلنا و

 هک ردهنحانا یعسا كلا سوم ماو ردیس هجوز كب وقع نب ادوهد نب صراق

 كناسوم ترضحو ردب ومعي نب یوال تنب ثباحو ثوهوب یعسآ هدناروت
 نآرقو ماناروهشمیزهصق نالوا لد هنب راتافو هدهینیارعص ندنرلتدالو
 نوعرفیسومنوعرف هکر د بهو ردنغتسم ندرکذ هلغلوا تباث هلبا ےظع

 یسهبنک و بعص+نیدیلویدا ردشم هشاب هدایز ند هنس زوینرد هکر دفسوپ
 یسوءنوعرفهکربدیسب رغ كبهو ردیسرب ندقیلاع ٌهفنط بولوا هرصوبا
 تب اور وید رد کعر رلیضعب و ردیلغوا یش ادن رقرف كتسو نوع رف
 ندنفرطكکاعص نوعرف هکمدروک هدنع رات هکربد ین دیزوا راردیا

 نفاص نوراق تولوا جانه تش هیسآ یعسا كنتروعو یدیا لماع هدرصم

 ی م اسو ردیلغوا ىع كن ارعن یسومو یلغوا كنب وال نب ثهاق نا
 بولوا ن نار اون و ی دا ند امرحایلها هکر رد ردرفطنب یسوع

 رد یتفتسم ندناب بولوا روهش» یر هصقو ردندنرااغوا ىع كن اسوم ما
 ب ولوا توق هدنش اب ید نوا زو نوراه ترضح هکر دیا تیاور بهو

 میارفانب نون ن عشوب بولوا توف هرکص هنس جوا ندنآ یسوم ترضح
 ینافو كناسوم ترضح و یهتآ یدلوا فلخ اکا ب وقع نب فسوی نب
 زوپتلا كيب ندنافوط تقو لوا هکر دینوک جند كنبآ رذآ هدهیت یارح
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 هروک ذم هلق ردندندالوا كرلنا ځد محلب بولوا ندندالوا هلیبقرب شمرونک
 جم وز ن رر ق كطوا ہدنا ےھار اںودبا تر هماشهلبا مهار | تقو لوا

 ردقن مدقم ندلما نسآ ون و ه رکص ندع ارا ت صح سا ید قا

 مالسلا العر د رمق كطول یس دج كيعشو ردندطهروب هسیا راو اینا

 هرانا بهش هکر دتهارب هکلب ب ویل وا یس هلق كريعش ترض> نیدمو
 ردهرزوا قلوا رب یسکا هدتاور صع ردشلوا ثوم 4 هکدا باكا و

 یدولوب شن آ هد هلط م وپ هنب رزوا نیدم لها ن دیعش م وق هکاستقو
 هب ودنکبیعش ترضح رابدلوا كاله هلا هلاز هکنالهاو بواوا طلسم
 نکاس نیک د هرات افو هدنا تبوراو هر فمرکم کم بولا یرانروتک ناعا

 لب وعر ن فسوب نب بیعش رانا هکرید هدنناک ىکا نب دم رایدلوا
 هدق رش تاروتو ردمالسلا امهلع ها ربا ن ندم ن اقع ن اره نٍآ

 یسوم هلبا فسوی بیعش و رد روکذم هرزوا قلوا لیاکیم بیعش مسا
 هکر ید رلیضءب ر دنیا ج وزت هب اسوه ترضح ییرق و یدیا هدنسارا

 ( اغمض انف كي زمل ا1) اکا یوق نوا یدبا یعا و جرعا بیش
 هرواحم نسح هلباسان رووا قالطا ایننالا بیطخ هریعش ترضح رایدید

 كن رلهاش دابن دم (یطحزوهدعما) هکر اردبا عز موقرب نو ایسهبطاختو
 هکر دعاللسلا هيلع هاربا نب نیمم ن, لدنج نب نصح رانا هک هلوا یراعسا
 * ی دنا ید صقعس و یطح نب كولم » ر دش عد رعاش هدئعح رلنا

 (رسعخ نرضح ) « رعخا و ها ءاداس ز وه و

 نب اش نی ماع نب غلاف نب ناکلم نب ایلب مضخ مسا کرد تو
 ضعت یدنا هاشداب یردیو ر دمالتسلا امه لع حوت نب ماس نب دش را

 هشذح وا رد هرزواقلوا ندعهارا دالوا بول والیعاع نب مضخ هدتناور

 ر دنیلبا تیحاصم هلبا یس وم ضخ نعد ایمرا هکر در وکذم هدناک

 ىدا ن دکلم ةیشان م دقه ن دزنا بارخ یسدعلا تب رسعالا تن و

 یدیایرب زو و ییغوا یسیاط كنینرقلاوذ رضخ هکردبا معز هتک ق وجو
 سطخ ردعبیلا ضخ هک ر دب ورم ندهنعیاعت هللایضر سابع ناو

 هصاخ ر هدر ودنک هدنراکدګا یتایح نیع هکر دود یپس كنغبدنلوا هيمن

 ی درواوا نج ليش ر یو دصاب یرلقیا را هسصاب هب هرن هکندلوا ادب

 هراز د ب ولوا عاص رضخ هوا 3 هروص ادتا هکر اربد رایضعب



E) 
 یردپ و رد لبوعرن صوم نب بویارلنا هکر دبا تیاور بهو مالسلاهیلع

 بوداو یدا ندرلنروتک ناما هدنوک ینیدنلوا املا هران هيه ارب | ترضح

 كي وبا بوقءب تذب الل هک یدبا ی رهص كب وتعب ورصع مهیا ب وعي
 كط ول یسانا كب ویاو ردوب یغ ود روا هللا ثغض ك ویا یدیا ینوئاخ
 . یعظع لامو یس هن دم یکیا مان هنشبیو ناروخكي ولا ترمضحو ردیف
 یس هلک نعي یمالغ كب هدنع مع و عرز تعدخ و یدالوا چ وانواو

 ناعما یی التبا هدندسحو دالواو تكلعو لام یتا یلاعت قح سب یدیاراو
 ندیک بودبا ناسحا تح هلفلوا مدق تباث هنر زوا رکشو ربص هدکد تا

 مهلئمو هلها هلابهو و) رروب ج هت ی دروب اطعاقناق کیا كند الواو لام

 كن وب یدتیارما هلکعا ب رض هللا ثغض یتنروعو هیالا ( ام فجر ےھعم
 نب ) هیموډ توق نکیا هتسخ ب ویا ترضح هکر اردبا تباور هلی وب یتبس
 هلبا ماعط رادعهرب یتجاص كولب رب نوکرب یدرروتک بودبا بسک ینوتاخ
 بودبا ماهنا یتا نوا یس ریسک كنحاص هدکدر وتک هولا ب وشک د

 تحص س یديشعا نیع هرز وا قمروا كنکد زود اکا هدقداوب تڪص

 صا بولوا یرام ولم یودبا هحاساایرب ندت لوا یوتاخ هدق دلوب

 ثغض رلبدروا هلکنا هعفدر نیول هلع بودنادهدر یغوبج زوی هلبایهلا

 هکندید هب هروب نه بواک ناطیش نوکر هکر دا تیاور رلضءعب رددمدلوا

 یدرولوبافش ها وص ندعارکد 4 كلىلاعت ها هرکرب رکا بویا

 بولوا لانضغ هلکع قوس هب وبا ترضح ینوب هلغلایع جد لوا سپ
 محسق لیلحت هللا تفض برض ررح لاونمرپ هدعب نیم هز وا حورسشم هجو

 جزار نب صو» ی ردپ كب ویا هکر دب ورم ندکحاعخ را هلوا شمهرویب
 هجر یرل همرکم هجوز بولوا مالسلاامهیلع مهارا نر قحا نب صبع
 نالواندندالوا صیع ی وا ترض> هرکصندنآ ی اعت قح رد وقع تش

 هفالتخا هدعب رایدل وا ك٣ هللا هيغنح نام زرب رلناو تعا هم و ر لها

 هد رصت یدلبا ثعب یب ا سع ترضح هرانا لاعت قح هدنراکدشود

 یا یلاعت هللا بول وا یلغ وا رب مان مشب كيويا ترضح هک رد روک ذم

 هرکص ندنردب ردنال وا یم هلیعسا لفکلاوذ ردشع | ثعب هرکص ندب وبا
 رکذ به و مالسلادیلع ( بش نرضح ) یدلوا عاق هدماش

 ناعا نوک یییدن وا افلا هران هیهارا ترضح بیعش ترمضح هکر دیا



۰۹۱ 

 ی دیشم رو هير اجررب وز اهج هنر ره هدک درب و هپ وقعا نب رازق
 ندب وقع یسی رب ره بو رب و هب وب یراجوز یرادب راج لوا رلنا هرکص

 ورک هنب بولب را ن دنسیاط بوت هرکصادنا ی درغوط یطهررچوا
 توروسرعدنسیدبنواهدرصعضرا بوق و یدراو هثنا صیعیشادنرق
 یدلوانانح ضا ر نامارخ هرکصادقدلوا ربع لب ید قرف زو هل اب
 یدلنانفد هدنناب یسانا ب وروتک یا فسو هرزوا قصو هدقدلوا توف

 لیور  ردوب یرلسا كطبس يا ن وا هر زوا یب دلوا ر وهشمو

 نیما .یسو | نولو ز ا یو ۱ 0
 نکیاهدنشابرپ ناسعط بوتل (فسوب نرضح) راشا زاک یلاتفث ناد

 هرکص ندتب رغ هنسرپ یرکیوتقرافم ن دنرد هدنشاب نکسنوا بودی ادلوت
 هتس یدب نواو رسم لاصو هدرصء هدقدلوا غلاب هزوتوا زو بوق رع

 تمالسلا هيلع فسوب هدقدلوا توف بوقعب ب ولوا ضح مر نیشنمه

 یرکی زو فسوب رع لباب هرکص یدیشلوا علا هشبیلا یراقیش رع

 سدردقلوا هنس نوا زوب نالواقفاوم هناروت نکل رر.د یدلوا غلاب هبهنس
 هدنرورح هنسر یللا زویکنا مالسلاامهلعندیماربا توم فسوب تدالو

 رد هدنرو ره هنسر, شع زویچوا دوخا هنس رب شا ز ویچ وا یتافوو
 مدعم هنس ترد شل دوخا ترد ىلا نداسوم داوم فسودتاوو و

 هب قطذام لبعقلود هلذلادعب و ب رغ هص كتس وب ترضح اهارولوا

 ىح یدنلوا كر ءانب هتفلدلوا نایملانع یفتسمو نایعو نشور نارقلا

 ندرب یس هلجو متا ندفسوی سحق هدفی رش ارونو هدع رکن ارق هکر رد
 طس و یف سهّماک) ییفیکو ع وقو قفحت سب ردق و هصقر ر وک ذع
 یسبرب و میارفا عشوب دج یرب هکیدلوا لغوا یکیاكةسوي و رد ( راها

 ریمپ مدقم ندنآ رعن یسوم بولوا یلغوارب مان یسوم كنامشموب ردایشم
 هلواوب یسوم نالوا بلاط هرضخ هکر ردا عز ءاروت لها یدلوا

 یسیلوخد كنارع نب یسوم ترمضح هلبا یلوخدءرصم كفسوب ترضحو
 نارع نب یسوم هرکص ب وناوا نفد هدرصم فس وډ و رد هنس زوترد

 یسوم یدرونوک هه یارحهنعس هل یتسوی توبات هدقدقچندرصع
 سابا هدنناور رب یت وبات لوا بولک ماش ها لینارساونب مشوپ هدق دلوا توف
 (بوباترضح) یدلبا نفد هدنناهللالسیلخ هدتاوررب و هدنن رق



(۰۸) 
 هدنجوا یاب هکیدروک .دنشودو یدراو هب و وا بونٍاط هشاطرب سد
 لوا هکد الم شعایط هب وبقر ن دل راوبق ل وک ىج وا كنابدر و نابدرت رپ
 یاب رکتو مهللانی ہکیدا جو اک یلاعت هللاو را رایج بونیا ن دنایدرت

 یسب رکت كکیراباب و كنس ردقوب یرکت یریغ ندنب بولوا صح* اکی
 یراناو یتس م دلیق ث ارم ییهسدقم ضرا هکت رذ هرکصن دئسو اکس مب

 ع هیکلیب كنس نب هرکصندنا مدلیق توبنو مکحو باک هدزسو مدلک رابم
 هکلیق تیپ رب یناکم لواو مر هدا ظفح هج روتک هلحوب هنب و ریک نس ات
 ردسدغلا تب وا هکز مس هديا ت دابع اکب هدنا كتب ر ذ هرکص دنس و نس

 هب وعي ج دلوا لصاو هنیاط ىمي هثاخ ب وقعب ت رضح هرکص ندنآ
 یکچوکنانالکویب هک یدیاراو یزقیکیا كناو یدلبا جب هزت یلیحار یزق
 كع زق هکر دیمراو كل امر كنس هکی دید یس هی اط هبوقعب ی دا لبحار
 تمدخ هللا ترحااکس نکلردقوب لام هکبدید بوقعی ترضح هلوا یرهم

 بولوا یضار یسیاط س نوسلوا باک كکیزف یرجا كعهدخ م ہا
 یلیحار ب وع ج هرو اکس یع رق هلا تم دخ هس ی دب اکب هک دید

 صوصخو یلاخهدک دید مرهدیا هلرطرش كمري و یلیحار یمدخ بویتسا
 ب وتعب س ی دیا نییعت یتسیرب ل رازق ب وید ن واوا هدرعتب هلکنس

 نایالهرزواقباسدهع سپ ی دتا قلنا وچ اکا هنس یدب ب ور و اضر
 هدقدلوا حابص یدشا فافز همک بودا حاکن هپ وقعب ییاال یرق كوب
 یساط یدلک هنسیاطس لک د زق کودتسا یکید روک ب وقعد ترضح

 هنس ی دب اکس نب هکیدد اکا بوقعی ید رروتوا هد لګ هلیمود ی دنک

 دمر و یربق کیدتسا ب ودیا هعدخو هليح اکب هدنتبق اع مدتیا تهدخ
 قلخ یکی اط ہک س رتسا مداز ہرب-ثم یا هکیدری و ب اوجاکآ نابال سپ
 نکیاراو ريق ك وی نس هریدتا نعط اکا یس ان ب ور وشود هراع هدنګا

 هلا تمدخ اک, جد هنس یدب لک كدروک هدنو ینب رلکدرب وهرا نکج وک

 تاروت هب اسومان هدنتعی رش ك رلنا ارز ۴ هر و ید ی ريف كچ وک اکس

 هنس یدب بور و اضر بوت سب یدیا راج عج یتنیب نیتخا هل وا لزان

 ند وقعب نانالو یدلبا جوزت د یلبحار هرکصندک دتبا قلن ایوچ یخد
 هسیالیحارردپ والو ناععسوا ذوهب و لب ور هکیدرغوط یتیدرد نطابسا

 ناب ال امدقمو ی درغوط ییرلشادنرفرف كراناو یتیم انب هلا فسوپ



(۰۷) 
 قرق ندنتوف یراردپ لیععما تافو رد هنوفدم هدنا ید رجاه یرا هدلاو
 كر نس هلجزب هکر دراو هریک ت اباور هدعزرمز رفحو رد هدنرو رخ هس هرکس

 ردرانوب ید هرز وا یلوقالعمک | م السلا هيلع (قهساترضح) كدابا

 سابع ردقڪسا ترضح مهیذ هک مدلوب هدناروت نب هکر د هدفراعم هیذق نیا
 باکاخدو نددوعسناو ندقورسمو ندهللادعو ندہلط ادع نا

 رد و ص ود ر دعما ترضح عید ندر هتک قوح ندمارڪڪ

 یا رعاش قدر و ن درج ندهاخ#و ندر ره یا تک کل

 ی ی تاور هرزوا قلوا لیعسا ت رطح حب د ند هر ره

 تاور ید هنطا لمان رد ملا هبت ا تیاورو تبثا یلوا تیاور هک ر دلکد
 ر دشلوا هد هکم هنب رزوا هين ا تب اورو هدماش حمید هعفو هنیرزوا یلوا

 هک ردشعا حوزت را ن روح ان تن اقفر قعسا هکر د روک ذم هدناروت

 نوعسا دا ن رها تن افر هرول نم هدنناور بهو ردب زد ی

 یدرغوطرگبا نوت! و صیع ندععسا ترضح اقفر شب ردی زق یع هنب
 ندنهب دغوطقلعم هنسععیلا یدعوطبوت«!ندندرا بوغوط صیع ادعا

 بوروس رع هنس ناسکسز و قا نرضح ی دنلوا هیعس ب وقع

 هدنن اب مهارا یرد هدهینو رج *دعر نم فا ی رالغوا هدن راق داوا توف

 هدنرزواوقوچ لبق هدن-ډ ردو ولرکب لزق عمان صیعو رایدتا نفد
 لیعساتذ همس یرق یعو یدیا دیص بحاصو یدیاراو متیاوخ ندلیق

 مور سد ی دلوا یدالوا رفت شب و مور ن دلا بودیا حوزت ا اڑا نیا
 نابسشا هک راردیا عز س ان ضعب ردندنلس د كل رلنوب دسفاراو ری هدنضرا

 هداب زینب راصو یراص هدنګا ضار صیعن مورو ه وا ندندالوا كنا

 هنس یدب قرق زوب صیع و یدئلوا هیمس رنصالاوتب یس هفناط مور هلغلوا
 *دعر نه هدنرانافو بواوا رع ردقلوا ید بوقعب كاذک رد-ثلوا رحم
 ) توععد تروح ( ردرلن هوا نفد هدننأ مهاربا ترمهح هد هور

 لّیاسساب طابسا بولند لا رسا هرلنوبمالسااهیلع ميهاربانی قحا نیا
 هنسکروقوینع!نزرو فی وزآ یلبق عب عزا بوق و رد دالوا كرانا هلج
 ی ویلا تروع ن د رال انک اکا قعساو رد روک ذم هدناروت ینب دلوا

 کس كلا یدشعا مما هرزوا قلا ندنر ريق رذآ نب رهان نی نابال یلاخ
 ی دلوا هه نکر دیک بودا هحوت هف رط لوا بوتمب هلغلوا هدنادغ

(۸) 



 (یج)
 کب دتشعا ب اکترا تبخ فن ی دب طقف ن دطول موق یعینش لعف لوا
 باکترا یس هلج هروهشم تباور نکل یدنا نوعلمرب هدنمان یرابسر

 هیهراسهک رردیا تیاور مالساا هیاع (عیهاربانب لیععسا ) رد هرزواكتنا
 یرل هصیصخ كتس هقناط ناوسن هدنرافح یراترضح لیععهاو رجاه

 هکیدد هی اربا لت رطح بونتسق یرانا نعي لوتسء ت رغ نالوا
 نکسرلبد ههر ب وراقي یرلنا نامه زلوا ثراو اکس هللوا مب یلغوا هب راج
 ڈک الاحلیعهاورجاه ندیهلا فرط هنیرایرضح ےھاربا سب روتوک

 نکسم هرلنا يارا تدب تولوا مما هرزواكمروتک هلحم ید دلوا همرکم

 مهار ترضح مرج الفیدارب ورخ یییدلوا یضعم ندنرادب یتراع كناو

 بولک هقفرزارب ندمه رج هرکص یدقار هدلحلوا بوتلیا یلیعمساو رحاه
 نال.ءیسا هک زاب درب و ربع ار کس هلععسا و رب دتا لوزن هنف ارطا هکم

 یدنرکو امنا قوا بودوس هل هبا یدال وا كرنا لیععسا سیر دش ]وا یلاملصا

 قا ندرودنک هل یعسا ترض>رلنا هرکص بو دیآ یلکت هل رلد كرلناو

 هرزوا قلوا یرف كنيم رع ورع ن ضاضم ءا موا قععسا نیارایدرب و

 ې دروغوط دالوا کیا نوا ندلیعسا ترضح نوت اخ لوا ردا تیاور
 هددس كن ادع ن دعم نول اس رد هرژوا "قلوا ندرلنا تا و ردد

 راردیا ٽباور هرزوآ قلوا ندتن رلیضءب ندر دیق راض ءو بودا فالتخا
 هرکصندراودنک تواوا ی دلو ادا نعي یرکب كلیعسا ترضح تال و

 اصن تراس لاا هرکصتدتت ردشلوآ تب لو
 فارطا بول اغ وج هرکص یدالوا لیعتسا ترضح و ی دلوا تس لو

 لوا یرانآ یلاعن قح الا یدرزلوا لخاد هپ هدلب رب رایدلوا رشثم هدالب

 ندتالو لوا ب ورو-س ئ يوق هقلاع رن وب یدردا بلاع هنسلاها هدلب

 نیزقو E قد هنعلئابق ییععسا یی اعت قحو رلبدراقیح

 لیععسا یغو مهار با ترم طحویدلباحیوزت هتعهسآ نب ص ءییغوا یش سالی 5

 ندندلومكزع ربات رزوا لاح لوا همرکم ةبمک بوداان یی هبعک هلا

 رگ دبعک ها وردشلوا رم جسم هج دبا مده شب رق ٠ هرکص هنس شب زوتوا

 هبوکءانب سپ ردشملوب عوقو هدنرورم هدا ز ند هنسزوب ندی*ارا
 جوانا نفط زویدن كيث کیا ابی رقت یشارا تاریک هل
 رابدناوا نفد هدرج هدنراقداوا توف بولوا رع هنس زوتوازوډ لیمعسا



 (مه)
 ردقح هنلوا کد هدیغاشا هلبا سرف كولم هکر د اعم هليا لاعص بسارو۔

 رد دنرالع اع ناک اعص لو ىلع دو گو رد لوا كلو دنر دا کلم تقو وب و

 یدالواناک لده یسوم ترضح كيمارا ترضحاما یدنلوارکذ مدح

 نکی هدنشاب زود مهار ترضح E رلتدم نالوا هدنرل و
 تبوقعإو بوقعل ن کر 1 هدنشاب س جا ج قعسا بواک هدوح و قعسا ترم

Eنکداهدنشایلاق و رفیو ال وردش دا دلوتیوا هنس لا  

 چ نارع ر دشعوط نارع نکیا هدنشا قلا شهلا یخدلوا دلوت تاهاق

 روکذم بترت كنب ر رب هلج رانوډ یدلیا داوتیموم ترضح نکیا هدتشا
 زوټرد مالسا اه لعندعمارا دلوم ید الو كن یسوم سد رد رالغوا هرزوا

 تافو هک ی دلوارعم هنسیمرکب زوی یسوم بواوا هدنرورح هنسشب یرکی
 كرلنوب ورواوا شل وا هنس شد قرف زو شد اب مهارب | تدالو هلبا یسوم

 ناسکس زوب قعسا شب شع زود مه ارا هک رد هرزوا هجووډ یر اعا

 زوبنارع ید ی رک: زوی تاهاقو ید زوئوازوی یوالشبقرةزوب بوە

 هدنشاب شب نک یک هدنرلکدتا تافو مهار ردرلشلوارمهنسیلازونوا

 یوالهدقدلوا توف ب وقي و هدیمرگیزوپ توی «دفدلوا توف قععتاو
 نارعهدکد لوا ت اهاقو هدنر ناسکس تاهاق هدک دلوا یوالو هدنفعلا

 ی دیا ه دنشاب قلا شع ۱| یسوم ت رطح هدک دلوا نارعو هدندرد شقلا

 ناراهن (طوا ترضح) ءان هتفیدلوا قلا زودوا زود یرع هلج كنارع

 هم السلا هیلع مهار اردیسهدازردار كم السلا هيلع م ھا اربا ترم طح هک خراتنب

 هدقدل والزا هینیطساق ضرا مهار ۱ ا ترعش هل بوروتک ناعا

 مو دس هعقاو هدلوو تال هکر نوکرب ندنیطسافیمالسل | هيلع طولی لاعت قح

 كره ردلوا هکیدردنوکر مت هب هب رق ترد م 5 ءاوبصو اروعو امورادو

 بوراوطواترض> سد یدراردا تاکترا شحاوف هلبا یرارفک یسلاها

 بویع | تعاطاموش موق لوا نکلیدروس ین ندشحاوفو توعد هاعا

 تبق اع ب ولوا دک ام ی ررابکتساو دیا تم یران اینطووتع هکدنک
 هن: زرزواو ی ردند هنیرلتسوا نی رلتلا بوردنوک هلزلزرب هرلنا مقتنمو راهق
 هرکص رایدلوا لاخو لک *هتنکمآو كاله هللا هللا ې اذع ب وریدش شاط
 مهار ترضح هل. ااروعرواریر ریق طوا ترضح بدنا رها یلاعت قح

 هک ر دیا تاور رلیضعب رلیدلوا هدنا ت افولایا بوراو هنب راقب رش قرط



 (ه:)
 ندنا ب ودا ج ور نوناخرب مان اروطق ندرلیناءنک ھارا هکر ید بهو
 نارهز نداروطقكيهارا هکر دروک ذم هدناروت یدلوا یدالوا رقنترد

 نوتاخرب و یدلوا یدالوا مان خوشو قاشدو نابذءو نادیو ناشتو
 یدرغوط دالوا ةنید ندی ارا اروع وبیدیا اروح یعسآ هکیدلا ید

 شع زوپ ھارا و یدلوا یدالوا تک را چوا نوا هلم اب كيهاريا سب
 نوریجوردشغآ تباور هرزوا قلوا هنس زویکبابهو یدلوا رم هنس شب
 نولاص ندناعکا مدعم یب هع ر نم لوا هکندناوا نفد هدنس هعر ن

 تفایض هرفاسم مهار ترضحو ردت وفدم هدنا د هراس یدیا رلشلا

 نقرفقیب ادشیاو ندیا ماعطایرانیکسم پویان دبا رب ادعاو ردیلوا ك راتدیا

 نیک وطو ننوتوط لاوسءو نکن فترطو نالوا تنسو نآوتوط هرطساو
 هکر د بهو ردرانا ندیا اصتسا هلباوصوقاشنتساو هضضعو رمش قیرفتو
 هک ندببس لوا یدلوا عقاو هدیهارا ترضح قمرعا لف نعي بشادتا

 رس وب هکیمزغلوا بت هکر لبدید راتاعنک هدقدرغوط يع“! تربضح هراس

 هناصس قح سبرایددیا لغوا ب واو م وص »مر هدن اب نز هرب وب و
 یرردپ هنیعب ىکا ترض> ن وعما بیذکت یرانآ یرلترضح یلاعتو
 یدرازملوا قرف الصا هکلب وش ی دلبا قاخ هد روص مهاربا ترضح

 هدنشاب یللا ز ود یمماربا ترمضح ن وګا قوب زاتعار هدنرانب هرکص

 رابتع والا هه کیم کر هیهاربا ترضحو یدروح ت هللا باش نکیا

 ندلسو هیاع هللا ىلص هللا لوسر رذوبا تولوا هيف فلت فح یناعم

 نالوا دن لواورد۱تباورهرزواقلوا لاثما یسیناعم لر هقیع لوا
 عدرا كشعب نکلو اندلاع جل كنعبا لیتا رورغلا طلسلا اهبا) ردندتأا

 ن وكب نا لق اعلا ىلع و رفاک نم تن اکولو اهدراال ىت اف م ولظلا هوعد

 هم الکل ق هلع نم هم الک دع نمو هناسال اظفاح هناش ىلع البقم هنامزب ارصب
 نسهدیامجییاید سن فيقع رورغم طاسمیاقد رش یا (هنعباعقالا

 مدردنوکو ید نس هد ادر كساعد كمولظم ن دن نس نکل مدهردنوکو ید

 هنب رزوا لق اعو هسرولوا ید ن درف اک رکا مادر ینا نب یرقحارب ز
 یجدیاظفح ناسا بواوالبقم هنب رزوا یناشو رعصب هنن امز هکر دمزال

 ر ولوا زا یزوس كن هک نیللادع ن دلع ی دنک ن زوسو ردعاوا

 ردشاک هدنرخاوا كاتو بسا روپ مهارا ترضحو هدیش نار هی ودنک الا



C(5) 
 نالوا هدن رللا كياک لها هدنامز یکیدع اذه ممرلک مزال قمل وا یع وف و
 لاعت قح هدکحدربا هتاغ یر لدور ردفرګ هبن ره لاک تاروت

 ندباذع هنسقرق بورك هنب زکک كدورغنو یدردنوک تاکس یروسرب اکا
 كلام رذاك یکاو نم وم کا هتز ورب هک رد بهو یدتا كاله هرکص

 هدنیشو ردرصن تخم و دورم زا رفاکو نینرقلاوذو نایلس رانءوم یدلوا
 تاک ند ران مهارا ترضح هکر ید هنب رولوا كالام یی یجد ندتما و

 یلغوا یشادنرفو هراسو یدنک هب هس دوم را توقیح ندلباب هدق دل وب

 مهارا ترضح رلیدنا هلس رلتروتک ناعا هعهارا ترضحندنموقو طول

 یاسا كيهاربا ترضح هکر دو رجنیارلبدا تعاقا بوک هنارحات هج درا

 ملکت یاب رس بوردنوک مدآ ندندرآ دور هدنراکد یتارف یدیا ینا سس
 یندرانا یدلرصصا وید زس هروتک اکب بوتوط ول ریکزک هسرواوب یی ردیا
 ہلکا ماکت یناربع میهاربا هدنرک دتبا ملکت رلیدلکتسار هبهاریا نکردیک
 حورشم هجو میهاربا صد یهتا یدتا ترڪ هعاش مهارباو رلبدم هل

 هرهشر هدنایدراو هندروا هرکص بوروط هدنارح نامز رب هلیموخ هرزوا

 لوا وب یدرولوا رابج رب مان فوداص هدنا ن دطبق "ربابج هکرابدارغوا
 ندضرء یا لاعت قح بودا ضرء هعمارا نوحا هراس هکر د رابح

 نوع رفرب هدنا یدراو همصء میسهاربا ترضح هدتیاور رب و یدتا حنه

 هوهاراو یدنا سل وط هک رد راطهب ناولع نب ناس یدا هک یدبا راو
 کلیسا هراس هيه ارا ترمضحو یدناوا نم بودیا ضرعت وب نوا هراس
 هللا بوعح ند هنده لوا ر اب لوا د بهوید رب و ی رجاه یسانآ

 یدلبا ناسحا راسو تور اک | هدناو یدریو هیارا یرهشلوا یلاعت

 هکرد روک ذم هدناروتو یدرب و هطوا یتفصن بولب یب هنیدم ميسهارا و
 یدلیقمورح ند دلویب هللا هکیدید بودیاوزت یرحاه هوهاربا هراس

 هراض هک رد بهو زب هلوا یزعتم ندنآ هکردوح مع هللا لوخد هم هب راج
 ناسکسمهارب|ییععسا رجاه هکر د روکذم هدناروت یدلشفب هیهار|یرحاه
 یدرظودنکیا هدنشازوب میهاربا سا هراسو یدرغوط نکدا هدنشا یا
 هدنشا جوا نوا ییهساو یدغا ناتتخا هدنشا زوءط ناسقط ھار او

 ید ی رک زوب هراسو یدلیا تنس یب دالوا ابرغ هل هلکناو یدتا تنس
 یدلبا تافو هدنرج نالوا هرابج *هب رق هدناعنکض را هرکصبورک هنشاب



) ۰( 
 هرزوا قاوا كسکا لب یرکب ند هنس زویجوا ی رم هدهفب ذح یا
 لوق یکلوار د راو شح اف توافت هدنس تب اور یکیا سپر د ر وک ذ٥

 ترضحوک مدلوپ هدنباک ی ران نی كولم هکر بدیم دیزوباردنیتی هکحرک

 هدلبا ضرا یرا-فدنلوا تعب هدوم لاص ترضحو « داع مود دوه

 ( مھاربا ترضح ) عا یلاعت هللاو یدیا هدننامز ج نالوا هاشداب

 ن خاشن رباع ن غلاف ن وعرا نب عوراش ن, روخان نبزراوهو خراتنیا
 بهو ب ولوا ر وک ذم هليو هدناروت مالسلا امها حونن ماس ن دش ګرا

 ردشلواعقاو غرشا هنب رب غوراش هدبهو تیاور قحا ردقفاوم اکا ید
 بویتلوارکذ هدههاربا بس نوح ا ینب دلوا رحاس دشخرا نا نانیقو

 راضعب ويد رد دد ران نانیق نب لاش تقیق> هسخوب ردشٌهاوا طاقسا

 دل وت هدلباب رلیضعب ردسعا دلون هدزاوها مهارا ترمضحو راردیا رکذ

 رد ان وپا هدتاو رب هللا یعسا یر هدلاو ردق ارع لباب هکر د ی دتا

 روخ او میه ارا 6 کارا ترضح ند رات هک ردروت ذم هدن ارونو

 نراهویدلبا دلوت اکلمو هراس و طول ن دنراه و یداک « دوجو نراه و
 مه ارا ترضح بواوا تو هدر یب دغوط هدننابح خرات یساباب

 ند روخ ا و یدتا حوزت ینراه تش اکلم روخانو یتراه تش هراس

 ردلحارو ابا هکیدلوا یزق یکیا كنابال بولک هدوجونابال ندلیوتو لیوت
 یدزلوا یدالوا بولوا رفاع هراس و ردب راهجوز كب ود ترضح رلنوب
 بوراو هنأر> ضراو بولا یطوا یلغوا كناغواو یع*ارا ییغوا خران و

 هکر بد بهو یهتنا یدلوا توف هدنارح ضرا خ راتو راب دلوا نک اسهدنآ

 هنر هکر دن راش ادنرف مه را ترضح ندیا ان لوا یئ ارح

 هکید زربدرهان هن رو ردوب یسەمس یهجو كن ارح ید را رد ناراه

 یسب ر هی هاربا ترضحو رد ردپ كلاقفر یس هج وز كفصمسأ ترضخ
 داوسكقارع ردشوک نا هدشاور ر و ناعنکن دور ندا هحاح هدنفعح

 هنشاب یلشاب هدتاور ضع یدیالماع ندنفرط كاع هدنرزوایسحاونو

 ادب را؛داص جت بودا بصغ و رهق و رب ادتا یدنا هاشداپ لقتسم

 ترضح كراو را ةعقو ردو ندا لع هموجثو نیک جات ادتاو ندا

 میظع نارق ردتباثو نفیتم هد زناب مزو ردعقاو یسلوا مالسودرب هی*اربا
 هغ وا روک ذم هدنا ار ز هد هسغوب هدا روت رکا هرز وا یییدلوا قطان



CES 

 یالسلا هيلع اص یا قح هکردبا تیاور بهو مرا ن راع ن د و

 بولوا ی مرق لئام هضاب یر زکب ید ردنوک هنموق نکنا لح قھارح

 یک یسعترضح بوزک قادانلان و یدبا لک د قجروق یتعی طبس ی رالق
 ها هلا قا انادو یدزرنا ذاختاواو نکسمرب و یررریگ نیلعن ینعب اذح

 نکس نواه دنن حرق هلبارحو هد رج لزانم كنموق یدرزک هل هسرد ا هجون ههز
 بورو توعد هقح دیحوت موق اص ترضح ردارقلا ما هکیدا لی

 كا ماربب راذک هرکص یدلک هناا رهسوک فیعض زارپ الا رایدلک هلام
 توعد هقح یرلنا بوقیج هلا د حاص ترضح رب دقیح نوعا

 هکی دید هلاص ترضحو رع نب عدنج نالوا یک وی كرانا سپ ی دلق
 ناسا اکس كسرراقیح ءارشع ءاربو ءافوح هجر ندابقوش هزب رکا

 یضخت كتروع هبک ایق لوا هکرلبدق سد ر دنب زکب هت هج رتحش زب رروتک
 روهظ هقان یک یراک دید ه دنس هتروا بولبرا هرکص یدردیا ضعت یک

 هن اکا رک ارد رشد راب دلک هن اعارلث وا هل هلکنا و عدنج سد یدتا

 بودنارقع ییهقان هرکص ندنامززارب ید رګا وصو راتوا هقان سب رایدلک

 رفع ی هقانو رب دلوا ل اله هلا هک رب ن دکوک هرکصذ ندنوک چ وا
 رفع ی هو اتو ردوا درس « دنالصقم رد هصق نو زوار یرلما

 ردقلاسن رادق یعسا روناوابرمض لثم هدموش هلکنا هکر د دوم رجا ندیا
 ندا رە یب هقانو یدیا مصقو طانسو قرزاو رعشا رون نح رجاو

 هقان یدیا برطضهو حوهاو فیحو لب وط ر دج رهم ن عدصم هدر

 ت ادع دم وق لوا سد یدرغاح ب وقیح دعاط یکح وک « دق دوا روج

 غر ) برع هساوا كاله م وقر ندییسوب هکرید یسپ رغ ندبهو یدلک
 یدرغاح یکحوک ی س هودلوک هدنرزوا كرلنانعډ رربد (یاسا بس, هقوف

 ترمضح ی دلبا كاله یوق لوا لا مت هللاهکردا تباور بهو ردکعد

 هنسلاها كلوب یلاست ها هکر درب رب و موق یا هک ددرلتاوا هدشناب للاص

 هع لاح ردرلنا سب ك دیک هقب رش هسک بوج وک ندارو یدلبابضغ

 ن, راکوب هراود لزق ول رالوب ن دلو ب وریسک همارحاو بودا تع رع
 كد هن راتافو هدناو لصاو هب همرکه کمان لر هدا هیلتبوتو تو داک ول

 رد هدانا رع> هلا هودنلا راد هدنف رط ب رغ لنهکم ی زرق رلردلوا قم

 باک یدروس رع هنس رک یللا بول وا رجاتلجر رب اص ترضحو



(۶۰) 
 کم هارلت روتک ناعا هب و دنکدوه ترضح هدقدلوا لاله موق لوا

 یب رش ربق ل دوه تر حو رای دلواهدنا لد هنب راتافو بوراو هر هم رکم

 هکر دیو مم ند هشذح یا رار دردهدنوعمضح یناراضهبو ردهدر هد هک

 كد وه موق و ردراسلوا رم هنس قرف زویترد مالسلا هلع دوه ترض>

 ردشلوا هلا راکز ور نسا ائاد ینعد ام وس> نوک نکسهمآ یدب کاله

 هکیدرارابط هت چوا لاضموقلواوردارلا یداو هک هد هحرقو رح ضرا

 صفر ندد اع موق هک روئلوا تباور یدبا انهو ادصو ومص یرلسا

 ندی نامل نالوا هدنتفودواد ترضح وب یدا ناب یعسا هکیداراو

 رومتلو ید داوا طح هدزلتالولوا ند.لوا كاله داع موقو ردیربغ

 لاسرا نوحا اعسسا هر ھم رکم هک ییعاجر ن در ولت سا یدل

 لاوهداع مود سد یدیشهک هلس هلا تعاجوا د نامل روک ذم رب دا

 یاعتق>سب یدیٹشملاق هدف رشمرح نامل هدق دلوا لاله هرزوا حورشع
 ردقوب لو هفلاق ىدا هداد نکلهلید ندنب نسراید هل هکید روپ هنامل
 كکر او هلا ناسحا نی رع كنش وق رسن یدب اک ب را هکندد سد

 بوت وط هوا یتا و ید رولا تقو یی دقچ ند هط ری یرواب
 زویند هدناور صعو لی ناسکسرسد رهو یدرولا جد یربغ هدک دلوا

 یگان هکیدید هنامل یلغوا یشادنرف هدق دلاق شوق یجتدی یدرمشاب لس
 دلو رددیاوب مدازردار,یا هکندیداک | نامل یدلاقوب قا ند ڪڪ

 برعو یدلوا هل هلا رسن لوا نام هرکصرد هنسانعهرهد هدنلبد رلنا

 دوهشم هلل وش را ردیا دارا یب هصقوب هدنرا هبسطخو هدنرآ رعش یس هفاط

 هدزب كلذ ىلع ءان ردشلوا یک راوتم بوراو هعاجا هرم هکر دشلوا

 نمت ینا نامل الشم ردجاتح هلوأت هسا جک ربخوب نکل كدلبا رکذ
 هلوا شا ےکح هلکنا هلکعار وطخ هرطاخ كج رکر هناک وک بودا

 یش یکیدربو رخ لوا دوخا هلوا شسارتسو ک هر ودنک هدشود دوخا

 لع هلبا ییارربکا بولی زس وک هب ودنک تمالع رپ ردا تلالد هرزوا

 سس زوډ هدلس زوب ن اسنا هک ردلکد دیعبو هلوا شّکیا تباصا هتسانهو
 رادءهر یرع رس هکروئلوا مکتح ندن هلوا رب ردق یرع كن شوق

 درعا ل ود ناصفنو هداز ب وا وا روصعم هن رزوا نيعم

 نرداج نب دع نل حان نی فسا نیدسع نب ( خاص ترضح)



۱ (۰:) 
 یکیا زو ندماس رعو هسکیا ندنافوط هکر دنا رکذ هدرمصتخم دب وم كلم

 هنشا شب ز وتوازوب دششراو ی دغوط هدشغرا یلغوا هدنرو ره هنس
 دل وت نانیق یلضوا هدن رورم هنس ی دیزوتواز وب ندنافوط هدک دریک ۰

 هنسیلا شع زویکنا ندن افوط ب ورک هتشا زوقط زوتوا زوب ید نانیق

 اه ىلا زویحوا ندلاف وطو یدلک هاند ج یلغوا هدک دا روح

 ۳ حول نرضح هدکدگ ےس تد سس ندزگ اشو هدنر ورع

 ندنافوط بورکه نشان ترد زونوا زود اش ر دشلوا ت وف هدنشاب یللا

 زوئوا زوب یخدلوا بولکهدوجو رباع ییسغوا هدنرورم هنس نوا زوترد
 ییغوا كرباع هدنروم هن قرف زویشب ندنافوطو هدقدلوا هدنشاب ترد

 هنس شع ز وتلا ن دن افوطو هنس زون وا زود ندغلاف رعردشع | دلود ملا

 توئلوا مست ضرا و ر دشاوا لبلتتم هتسلا بو دا داود وعر هدلرو ره

 نکس ندنافوطو هنس یکیا زوئوا زود ندوعر رعو رادلوا قرفت حوئوت

 مسر عورش ه دن ارونه-گیدغود عوراش یلغوا هدنرو رم هنس یکیا زوي

 يا زوتوا زود زوفط ن دن اف وطو هنس زوئوا زود ندعوراش رع ردشٌعاوا
 ندن افوطو ز وفط شع ندن رع روخانو داوت د روخال ه دنرو رم هنس

 كي ندنافوطو شع ندنرع خراتودلوت خرات هدنر و ره هن سر نوا كب
 توسان e شان روت مهاربا لا لیاح ترضح هدرورم هنسر ناشکس

 ترضح بو روس رگ هنس زوشلا هاب م اس ندنو رو نهو رد رلثلوا

 هنس شد دعا ر زوئرد دشعفراویدلوا توف هرکص هنس یللا زو ندحو

 ترد شثلا زور د راعو شا ز وت رد اش وزووا ز وترد نانیقو

 زویچوا عو راش زومط زوئوا زوبچوا اوعر زوفط ز ووا زویچوا غساافو
 ر د رلشاوا ره هنس یللاز ویکیا  رات کس زوي ڪڪر ا ۳ زوتوا

 حار ن هللا دبع ندوهرانا هکربد بهو مالسلا هيلع ( دوه ترضح )

 ندفسو همدآ نرضح ردحوتنب ماس نب مرانب صوع نبداع نبرداجنب

 بواوا ولزوب لزوک قوجیییف رغب هرق یدیا یهبشا كنید الوا عیج یریغ
 واموذ بواوا هلسفجوا نوا یموق داعو مالسلا هلعو این یلعرلبدیا رجات

 هکیدباقازوجاوقالوب هدانز ندرلتالو هلج یراتالوو یدرارول وا هدزرپ

 قح نکد هنو هئوم رضحو هناع ردبرلتالو رابوو نیربید فو اتهدود
 يدليق رار روقجییع ناطیغو رااوا زودنیرازب هدک دنا بضفغ هرانآیلاعت

CN 
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 رب یدوه ی راشادنرق هرلنا اعت هللا ی در رول وا لزان هنب را هپد
 ماس نب مرا حول نب ماسنب مرا ن زدال نبا سدحو مطو دودو

 مرا نز دال ن: قیلع یمادنرف كرلناو رل بدلوا نکاس هد هماع ردنددالوا

 نک اس هدماش یرایضءب بولوا لزان همرح یراطءب ندو ن ماسن

 سراف كولم و هریابجو رمصع ةنعارقو نسهعناط قیلاعقرفتم دالبرایدلوا

 ماس نیمرا نبذ دال نبا مما یئادن رق كنا و ردن د رلنا ناسارخ لهاو

 ردیدالوا كنا یسهلج كسرف سانجا بول وا لزا هنضرا سراف حون نب

 ب ولوانک اس هدننیالو لباب ح ون نب ماسنب مرا نیا شام ندندال وا ماسو
 هاشداب هنس زویڈ بودا اث ح رص هدلبات هک ردشام نبدو رم لبغ وا

 ندبسوب هکر رد یدلوا ق رفتم ىنعي للبت هنلا هدننامز كناوردشلوا

 وو هکر وئلواتاور هلل وب لیلت بو یدنلوا هیعسل ل باب هتالولوا

 قع" هزودنک هلفوخ قلوا نافوط در حوت و ادب هرکص

 كکو ي رب هکیدلوا هلوب یرلیآرو رلیدتنا عاتجا هتسانب نیصحر نوجا

 جرب کیا شت حرص لوا و هسشب ربا کوک ات یشاب کز دا حرص
 هان قلخ هک اترلیدوق هلک ك و ر ندنرودنکح هجر ره بولیق
 یرلنسا ب ودا ماقتا ندرلنا یلاعت قح سپ هیلبا مادقاب و ر دنق

 بويع تقعفاومءرانا هد هدام وب راع نکل یدلوا قرفتم هرافل ولرد ولرد

 بودیا با هنی رزوا یربسع تغل یتا یلاعت هللا هغو! رتس» هدي راب تعاط
 هدنتفو لبلبو رلیدلوا ق رفتم هلاع ف ارطا حونونب سپ یدلزوب یناسل
 یا ءن قحو ردروک ذم هلی وب هدرصتختو لماک رلیدیاهبعش یکیا شعرانا
 هدئاب دالوا و لبد ید نوا هدماح دالواو لد زوفط نوا هدم اس دالوا

 ندر تولوا ن دش امدالوا یوق طب هک رار دو ردغطق لید قلا زوتوا

 ن, خوراش طسبت هکر رد هنب و یدنلوا هیسطبت نوجا یراقدرافیج وص
 دو رغ و ردن دند الوا جون نی ماس نب دشا نب اش نب غلاف ن وغرا

 برع هلم ابو اینا هلج ناک ندمجمو ب رعو ردیش ادنرق كخوراش

 هکر ید را ضعب ردیدالوا هاسون نب ماس یرازت رکو  یعلرک یسهفناط
 ندراهاشدا نالواروک ذم كرانوب نکلردند لذ كنا ید مورو سرا

 هح ون ترضحندناو هناسط2 ان دساا اا ظ.فح ن رلبسن یسی ریغ

 ردلکد یربش ندبسذ قحا یرالع كرانا ارز راردبا درس نی راس هجعیچ



CEND 

 ردندنرالغوا مدآن ثبش هسیاحون ندنرالغواحون سان هلجوب سد یدلوا
 هددنه ضرا هکر د یرایضعب یدن هد هقوک هب یک حوا ترضح یهتنا

 ماحهکرید بودی تیاکحندناروتلهاقعسانا (حونن ماح) ید

 جیوزتیمدآنیانیق ن خونح ن لب وح ن لیسمردنر برات ت ذب بلڪ حون نی
 دنسودنهبوراوط وق سد ناعک طوق شوک یدلوا ید الو اچو ا ندلا بودنا

 هکی سانحا كرل هرقو ردیدالوا كلا یسلاها كس لوا بوتوطناکم هدنفرط
 ناعنکو شوک یس هلج رد هر رپ و طیقو هشبحو هداغزو نازفو زو هون
 لیوحنلیس ردن ليذا رم تش هيس را  (حوننتفا) ردیلست

 یدسلاوا ی زقرب و یلغ وا یدب بودیا جو زت یمدآ نی نیق نب خونح نب
 رد هبکس یزقو یسر كنشوه لب وت را وج لیاو حرام رهوج یرالعوا
 هدنديالو مور مدقم ندعور بولوا لس كرلنوب نایشاو ناجرب و هلاقص
 ماس) ردندنالوا ثفا ج وجامو جوجأب و زوخو كرتو رایدبا نکاس

 حوزیدآ نب نین خون>ن لیوح نلساوس تب بیلص ( حوننا
 ماسو ماسو لب وع مرا زوال دوشا دش2 را یدلوا یدالوارق شب بودیا

 هطاعو هنن رحو هناعو لد هوم رضحات نع و ینارطاومر> ضرا یدالوا

 ی ماس هر وهشمتناورو رلیدلوا نکاس كد هرانهدو ءودو هراب ود هنربو

 هلب و هدقراعم هتف نی ماسنی دث را ماسن مرا ردقلوا یداو يکنا كحوت

 ودب ینطبلا لهس نی دچا دیز وبا قیاور نالوا رکذ لوا ردیارکذ
 ناطخ ر دکعیا ر ابخا یروهشم نالوا لوا ر دشا رکذ هد راتو

 كماس حوت نی ماس نب دشخرا نی اش نب رب اع یی نبا
 هنع ضراو یدتا مک ین رع ادتا ناطے ن ب رعد لغ وا ورد دال وا

 احابص معنا) نالوا صوص# هک ولم ردیساب اب كتع لها هلج بولوا لزات
 ندند الوا دد راو ر درلنعا تیح ینا ادعا یدالوا وید ( نعللا تا و

 ردیس ابا لبه رج حوتن ماس ن دث را ن اش ن رباع نب نطو

 رع و بول وا نکاس هدنع لوا مهرج وب ردیلغوا یع كيرءب مهرجو
 كرانا اروطق و ردراثلوا هدنا بولک هب هک« هللا ی وق هرکص بویلبا ےلکت

 ب ودیا ناکسا هدنا السا ا هيلع لیععسا یلاسءت قح هرکص ردیلغوایع

 ماسن مرا ردب رللاخ كليععسا دال وا مه رج سد یدلارق ند راروب نه

 مو رلز| هک ح و نب ماس نب مرا نب ص وعن داع ندنلسا حوننب



Co) 
 هلوا یسهن كنا هدنا هک كع ندا لوا نکل نوسشود نکتیه هن رزوارلقلاب

 ر ولکود یناق ید كنآ هدنما سپ رکود یناق ناسنا هک هنسک لوشو
 هکیدید هحون لات هللاو ردشهلوا قلخ هدنت روص هللاناسنا هکنوڪکنا

 ا دھع یکی دشل دهع هاک زس هرزوا كمعا داسةا هل.ا ن افوط ی زورپ

 كدیارک ذ یقاشم زکه سرروکی نان ردمشاتگهدنولو هکر دعوق مب یمالع

 ثفا و ماحو ماس یرالغوا جوا هبیک هلا حون ترضح هک ردیارک ذ بهوو
 هدنراقدقیح ن دیکو رابدرمک تروع ددع قرفو راددع قرفو یرلنوتاخو
 رلثعا ان وا ناسطس ار ز رابدتا میس ن ونا؛یناو رای دیابیوکرب هداود رو

 قلوا وار رب هنب رب ره كرل وا هل هليا ح و ترضح ندمالسا لها یدیا
 حول ترضحو روناوا هیس وید نينا قو سالاح یوکل واو هرز وا

 نال وا عاص ل وا هدناضهر وی دل وا ماص يآ ناضم ر بو دا نارق
 كنايشا هلج ار ز هکیدلتد نافوط نوعکنا هب وصو ردح ول ترضح

 زویحوا كب ناب ضرا قرغ هلا مالسلا هیلع مدآ تومو یدقیح هنرزوا

 ز ویح وا نانو طلا دعب حول کرد روک ذم هدنا روت ه و رد هنس هکنانوا

 هکر ید بهو و یدلوا هنس للا زوب زوءط یرع سب یدروس رع هنس یا

 یراضءب و رازلتب ینافوط سوح هکر دیا رکذ رثا نیاو رد هنس ك حون رع
 هد را ر بد رق کاو هدلباب ملقا ناف وط هکید رار د بودا رارقا یئاف وط

 لصاو نافوطهرلنابولوا هد ورشم یراذگسم كن دالوا ترم وک یدلوا

 هنافوط رلنا ندنهوق نیحو س رف و دنه هيڈ رشم ما عیج كلذک یدلوا

 هرزوا موع ناقوط کرد بودا فازنعا سرد ضع کل رکا قفازعا

 ح ون ضرع لها هلج هکرد وب می رد یدک یناواح بقع بوہم وا
 ےھت رز الجو ) هکرر وی هدنآرق یلاعت قح ارز ردندندالوا مالسلاهیلع

 هدنرو ممونسزويشب ندنرع ح وذ ترضح هکر د روکذه هدئاروتو (نیقابلا

 هکی غوانیمریک هب یک هللا ح ون اما یدلک هدوجو ثفا و ماخو ماسیرالغوا

 هدنارودوب راربد جد ناعنک کا هکر دمان ی دیشعد (انعم برا ف ا) کا

  OEهکردب وص یدلوا دلوتم ندهنک چوا لوا سان هلج

 كءدا ترضح نانا لس ند رابخالا بمک تاظالا ن رع نرضح

 ځد ندنسکیا هکیدر و باوج هدک دنالوسوید ردندنسفتقندناغوا یکی

 ضرفنمهدنافوط سا جد كالنافیدنکی دلواتوف نالوا لوم ارز ردلکد



( + ) 
 ه دنرالک هناسعا كنیدرُغ» لوا يعالا تبقاع ی درار روی تعصنو دنبو
 نرفاکلانم ضرالاىلع رذتال بر ) نوجایرللوا كاله بواوا سوم

 یو نوجا قاب یک یلاعتو هل اهسقح سیب رابدرویاعدب وید ( اراد
 ند ریست هدا اراک دن رافک رلیدروس ان هتیقسرپ ندنحاغا جاسو یدتا

 هکردروک ذم هدنارود یدراردا ارهتساو لرهوید لدلشاب هکلرکلود هرکص

 یطرعو عارذ زویج وا یل وط یدللواجو وید با یک هحوت ترضح
 هر یکو نوسلوا هدنضرع یس وقو عارذ زو وا یافتراو عارذ ىلا

 ندیشره نالوا ندناو یرلت ر وع كکرالءاو كل رااغواو كنروعو نسریک
 ناو مگ ردنا ی روم ی ی ندیشدو ندککرا رشتکل رشکیا

 ردیعشهارب یا هکبشره ر ونل وا قالتا سد دف قرف نوک قرف هنن رزوا

 داشعس توانو نس هبوق یدادسحاکا نس هپا تواتر یدو هدنرزوا رب

 هلاو یدتا هلل وب ح ول سد نس هلا قزا قالبی رب هلکناو نس هلیق ندنچاغا
 کیا یبنکیا هددئس یج زو قلا ندحو رع یدردنوک ه رزوا رب یتافوط

 هها هرکص یدروط نوک ىلا زو رب هدنحما وصو هدنن وکی غدي نوا
 كن هغاط لوب و یدلوا نکاس وصو ی درب روا رب یدردنوک راکزوررب

 هدآ یجتلا یدلوا رقتسم و یدنابق یراعلوا كنزو كوک ور ید هی

 ی رع هکا:فو یدنروک یرلشاب كراغاط هدیآ یعثواو هدنرزوا یغاطاودرق

 حون سب یدناب هرپ وص هدنن وک یکلوا كيآ یکلوا ی دساوا لی رب زوتلا
 هدنوک ی دی یکی ندبآ یبنکیاو یدروک یتیزوبرپ بوجآییسوتروا كنیک
 هکیدنل وا رک ذ هزب هکر د بهو نکل ردنال وا هدنا روت و یدرو*یزو رب

 یدروط هدوص نوک لیلا زوب بوقیح هنیزوب وص یک هدنلوا مشع تاجر

 یآ رب ردغاطرب هدنضرا هر زج هک هدن رز وا یغاط ید وج هرکص ندنآ

 !٩ رج هضرا یور ندک حوت ترصح هدننوک ۍځاوا كمرحو یدروط

 هنب و رولوا هصک نواو یآ یتلا یب یسلوا عفد هللا ناف وط ر وهظ س
 هل و هلبا ق تج ندنک یدلیا رحا دحون یلاعت هللا هکرید روک ذم هدناروت

 هک ذم لواویدتاان جم درب نوعا اعر هقاح وذو را دقیح سب هراثوا

 یون بودیااشنا تحار ےر هنرزوا ناب رق هللا سپ یدروتک نابرقرب

 یب زوب رب و كلاغوچو كرب و شع هکیدید «رلناو یدلک كرابم نب رالغواو
 یهدایردو راشوق ک هدنزوب لوک هلجو ه رزوا ضرا تآودو كرودلوط



CH 
 نوازوب زوفط شونا نب نانیق هدنرورم هنر, شا ندخالرغو رد ځال
 ن دنا ه دک د رک هنشاب رکس ناسکسز وب كمالو ی دلوا ت وف هدنشاب

 رولسد یا مدآ ه رانا یدلک ه دوحو م اللا هلع (حو ترضح )

 رابدلوا نکاس اک ١١ رکصندمدآ تربضح سانا ارب ز ردنکس ی رلعسا

 حوت نوګا یرلکیدعا هح ول ق وچ هنب رارزوا یم وقو یرلسفن ی دنک

 مدآ نب نیق نب ليون, لیکآرب تذب سولیق یس « دلاوو رلبدنلوا هیعس
 تواوا دلوت» هدنرو رم هنسکاقرق زویتلاكم ندط وبه ردم اب سلا هيلع

 ناسقطزود رکس لب الیهم هدک دعا رو رم هنس ترد زوتوا ندنرارع

 ه دنرورح هنس تلا شعلا ز ویکیا ندحون رع ی دلوا ت وف ہ دنثابشب

 ندحوت هدالو سد ردا عفرو یدلوا توف هدنشا یک شقلا زوب زوعطدرپ

 عقاو ندنرورم هنس چ وا نوا ندکمال رعو مدقم هنس شب شب زو
 لوت ر دناووط "ی ءادتا هک دنرو رعهتس زویلا ندحو رعوردشل وا

 زویشب حو ترضحو رد هنس زوفط شما زوب زوفط یرع یدلوا توف
 ندحوت رعو رد را یک هدوحو ثقا وماحو ماس ه دنراقداوا عاب هنشاب

 نافوط هدنرورح هتس یا قرف ز ویکیا كی يکيا ندمدآ طوبهو زوتلا

 ادعا هرکص ندسی ر دا ترضح هرزوا لوق بهو ر دشلوبعوقو
 هبا لثام ه رعما رل دیا رکلود ی دیار یون ترضح یاعت قح

 طظیلع ی رلصفو ك وہ یرازوک كرابم یدیاراو قلندزوا « دنرلشاب وازوپ

 یعب مع یکیوکق وج یتا كن راقلب واو ہجیا یرار دلایو نفوپ یتعی
 تاولص رلبدیا جو ولب وب نوزواو ولناو نوزوا یرللافص كرابنغوی
 ىلا ی دا دیدش ه دعنم و رحزو ه دنتفو یرلبضغ هیلعو اذن ىلع هللا

 ناصقت هنس یللا ن د هنس كی ب ولوا ثوعم هنموق هدنراکدربکه نشان

 تماقا ه دنر كد هنن رو رم نرف جوا ن دنموق بوروط ه دنجا كراتا

 رر وی یلاعت میک هتن ر دشاک هاعا هنسکزا بو روب توعد هعحو

 ندنکلوانرق ناکره ندراناوتب الا (نمآدقنمالا كەوق نم نموبنل )

 هبت ر لوا تقو ضع یت اشیلاع ریپ لوا ید ر دیا ر وه ظ ٹبخ

 هدنرلقدلوب تقافا هنب یدراردیک بوغارب وید ی دلوا تیم هک یدزرکود
 هدنقح رلناویدرل رعب یلاوحا رانا ارب ز هلیا ترفغم و وفع ینه اک كعوق برا
 توعد هتد یییعالم لوا ر راو هت بویلبا لسغو ب ودا ربخ یاعد



۳( 
 ردالسلاهیلع (سرداترضح) هکیداک هدوخو خونخ | دوخاب

 ردم السلا هيلع مد آن نایقنخوتحا ن لب وعن لیسمرد تن ایکریرهدلاو
 والیف زا ول | یسکوکو ولنراقو ولب وب نوزا سب ردا ترمضح هکر د بهو
 هدنشاب وزا لبق هدنعس> لک د صر نکلراو ناشت ضام هدنرلقب رش دسح

 بولوا وا زوس هصبا و وازاوا هجا كوپ ندنرب وایغالوقرب و قوچ
 قوح ییهیهلا بک ییالسا ناس یدزرا قص قص ن رلمدآهدک دی روب

 دنیزوتوا هرلنا یلاعت قحو رلیدنلوا هیع-" سو ردا ندنراق درو سب ردت
 نوینانوب یدناوا لازا یرالع بطو موج هرلنا هکر درایضەب یدروس لازا

 هرلذا و یدیشلوا فذکم هیوام" رارسا هدناو ر دسم ره یراعسا ه دثناب

 هکشیا هط احا ن دتهج تربخ یب یلاصت قح ردن انوا لازا ۰ دغعص

 ت اق ول هکر دالعا ن د دره لوا یاس قح ار ز زس هیلوا بلاط

 ۸5 سب ردا ترمضح و هبابا راثبا هللوفرپ یتا یاس قح هکر کم هلس یتا
 هتفو لوا ردرلنا نیک باولا ب وی وط باوا اداو ردیلوا كرل:زاب وزال ا

 تویلنا تاجا کات هرلنا ه دنراکدنا توعدو ی دزریکر برد دیحلک

 حول ترضح ب ودیا فالتخا هرکص ن دقدنلوا عفر سا ردا ترضح

 ب واوا یر دی حوت دحرانا رایدتبآ نادحارلیش قق وج نيک د هنتقو

 رلنا هکر دب و ر رلیدالوا عفر هبامس نکیا هدنشاب شب شعلا ز ویحوا

 هناعس قح سب یدروناوا عفر ىلع ردق ی را كمدآ نب هل-ج نوکره

 زوسوب و یدرو عذر هبیلاعناکمیرانا بوایف ر وکشم ن رلرعسیا هلو
 لزوک ه دنکوا هها ح ونخا قیقح ردشاروی هک ردعالم هنالوا «دناروت

 رع كسير دا ترضحو ی دلبا عقر هد ودنکی نا ها سب ی دلشا

 یدتا تافو تش ترضح « دکدتنا رو رح هنس ی رک. ن دنراه رش

 رو رم هنس یکیا قرقزوب كب ندطوبه ه دک تیا تافو تبش ترضح
 یلغوا «دک دریک هنشاب شب شتلاز و سی ردا ترضحو ید اا

 ترضح تفولوا م دننفر,ضف یدط هراید شوت هد اوررب ٌطاشونم
 ه دن لوف کیا س ر د هرزوا قلوا هنس ز ویحوا یرع تك ودا

 شونا ه دکدک هنس چ وایللا ندنرع كلاشوتم ردراو شحاف تواقت

 یدیزوب لشوتمو یدیا هنس یللا ز ویز وقط یر ی دلوا ت وف تشن,
 هدشاوررب و كل ه دتاوررب ی داک «دوجو كمال لغو دک دریک هنشاد
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 اھم ا دالوا راکلم بوللوا نفد هدعت یدیشل وا لاب هک قرف

 نوجا مدا ترطح هکر دنالقت بهورلبد درس هدا هل وب هعخدلوا تیه

 سب رولنبد کلا راغ هلع لوا هکیدیشلزاقرارم هدنرب یغاط سبقوبا
 ترضح ینا هدنتفو نافوط هرکص ات یدلاق ن وفدم هدنا م دآ ترضح

 نافوط هن و یدلا هبیک هلیلا یدنک بوی وق هتوباتر و بوراقیج حوت
 ینبدلوا روک ذم هدنارو ید وق هنناکم یکاوا بورونک هدقدلوا فرطرب

 به و بول وا هنس زوت وا زوب ز وّعط یرع هلج كمدآ ترضح هرزوا
 ( تیش ترضح) رول امت قح نتةیتح ردشعد رد هتسكي

 دلوت هدنرو رم هنس ز وتوا ز ویکیا ندنرع كمدآ ترضح مالسلا هيلع

 كنظفل تش هجگز باک لها ردنوع داغ یبصا هدنتف هیئباص رد رانا

 یلاعت قح هدقدنلوا لق لاه ر د هرز وا قلوا ههو ضوع یساسعء

 تسش هکر د به و یدلوا یعس* لا مسا لوا كلود و ضوء یا

 هاشم تباغ همدا ترضحو ىدا لضفا و یل ز وک كسان هلج مدآن

 دلوت ندنا سان هل-ج رلبدا یدهع ی و و یسص و كنم ارد و ريدا
 راناهلبا شاطو روماح ییهمرکم همک ر ول وا یهتنم اکآ باسنا بوی ا

 لاعت قح هکبدا راو هعحر هدر یتیدلوا هبعک كد هتقو لوا رلبدلیقاب

 یدیشمروب عضو هلحم ل وا نوګا مدآ ترضح بوراقیج ندننج ینا

 ر هنس کا نوا زود زوفط یدتسا لازتا هفیهک لا هتسش یلاعت قحو
 هاند شونایبغوا هدک دارو ره هنس شدز ویکناندنرلقب رش رع ردرلشلوا

 هاصو یدیشمک هتسشب زوتو ازور د ندنرع كم دآ ترضح رک یدلک
 ییاص یجما هک ی دیشل واخد یلغوا رخآرب كش ترضح هکر اب رد یوق
 هنشا ناسقط ز ویکیا واو رل ر ول وا تبس اکا یوق هاباص و یدا

 ا ا حان یدلوا لبغوا رب هدنمات نايف هدکدرک

 ید نانیق و یدسشمک هنس شب یرکیز وتلا ندنرع كمدآ ترضح
 زویدب ندمدآرع هک یدلوا یلغوارب مان لییالهم هدک دریک هنشاب شک زوپ

 شب ز ون وا زوب ندنرع كلی الهم و یدشعا ر ورم هنس شب ناسفط
 هنشا شب شکلازوب لب الہ مو رلیداوا توف مدآ ترضح هدک دک هنس

 لادزمس هط ةن ید یسکیا رار دد راپ رایضعب یداکهباند درب لیغوا هدک درک

 خونح یلغوا هدقدلوا غلاب هنشابیکیا شل ازوبدریو ردژناج هی لاذ ول هطةنو
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 هلبالیاهو یدلاق هک بودا عاج هیاوح هنب ه دنراکدتبا طوبههنیزوب رب
 هشادنر مت ل اف سب یدکجیرفا مظع هعف دوب اید رغوط یشادرف رق

 هدنزوب رب هسیا نس ردزشعوط «دننحزپ هکیدد هلیاه ب ولوا بغار
 یدلوا نالوا « دنرلارا هرکص مرب و اکس ی هرشمهنب مرجال زکیدغوط

 یداو یکیا ه دکدتا طوبه مدآ ترضح هکرید «دلهاک ر ثا ناو یهتنا

 ناب رقرربرلن وب سی ر وئلوا هیعس نا هدناد یربغ لب اقو لییاه یدیاراو

 نوعا كلا ی دلوا یتابرق الیاف ب ونلوا لوبق یاب رق تالیاهو رلیدتیا
 هلا ی دنک كلا هکلب هکر بد رلیطع» یدتا لتف ب ودا دسح هلباه

 مدا ترضحو ی دا لزوکندرف ناغوط هلا لاه یشادنرق ربق ناغوط
 حاکن هلبباق یتشادنرف ربق كناو هلیاه یشادنرف رت تالباق هکیدتا دارم

 یشادنرق ربقو ی دابا لق یلیاه یٹادنرق بویلک شوخ هلیاقوب هی
 ترضحاوح ترضح هکر دروکذم هدب ربطی رات یھتنا یدتا رارف بولا
 دبع ی رخا یشادنرف 'ریقو لاق یلوا ی درغوط ه رکی رکی ز وب ندمدآ

 ترضح هکردشعد بهوو ردب ورم هرزوا قلوا یشادنرف ریقو ثیفلا
 هیمو مد هدهقرور ی رکیاک | تولوا یدالوا قر ه دنطب ییرکب كمدآ

 ر د وب باک ادتبا هکیدنلوا لازنا مھ فورحو یعرح كرزسح ملو
 هنرزوامدآ ترضحو یدلبا نایب ییهتسلا هلج هنیرزوا كنااصت هتناو
 جنا تعد رش كلا هکر ارد رلیضهب و یدل وا ضرف تمک ر یتعیز امن لا
 هو ردا ترضح ردمدآ نزا وزا لب ق ادتبا هکر رید و یدیا دخ وآ

 ندنکوک وککیا یتازھ ” كمدآترضح و یدهزاو زا هنسکرب هماک

 یرلترضح یا هن ق حو یر هاتف دج” تن هکنالماک او قوا قلخیسهجوز
 یدلوا مضتح مدآ ترضح هک اتقوردب ورم قلوا ینیدرور هلاکم هلکنا

 تسار هکنالم هرلنا رلیدتک هغمارا یرالغوا یدتسا هویم ندنز هویم تج
 تنج نعردب هک یدید رنا ریدید زس ردک هدنژی رانالغ وا مدآ یا بولک

 هدنتصم لازم هکراب دید هکمالم زردیک هقعارا ینا یدتسا یسویم

 یتفب رش حور ب ولک رلکلم هلج ندنآ نکنود و یک کیدنل وا تیافک مات
 ترضح بودیا نيفکتوالطهریش واو لزوک و لسغ ییکاپدسجوضق
 نی زا بوروط هدندراكرانآمدآ دالواو هدندرا كلا هکنالمو ماما لب رج

 یدافحاو دالوا هدنراتافو كمدآ ترضح هکر دا لقت یزوح نبا رایدلق

 کر
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 ۶ دنا کر دعاطر ه دنن دنه نرف رارد مساو کا هکدا عاطر ۰ دن الو

 میکعت رردیا تبسن هلدنم یببط برع هکر ید دوا رب ل دنمو محد مولا

 کد × اهباتی اهب یدان تزر اذا » هکر ید بود فصویقروعربرعاش
 لوصح رد هنسانعم شارارمطءو دوع ىلدنم « رمطاا ییدتلاو اذشلا

 لدوع شلرابو كکسهیهدننا وا هلکنا هسریک هسلحترب هب وب لوا ناځ توب
 عل د صا مدآ ترضح هکر د هشو ر دکعد ررک هلس یراوخوخ لزوک

 نوزوا مدآ ترضحو ی دت لافص « دندالوا هرکصنکل ی دا رسلافص

 طوبه هضراو یدیا لزوک تیاغو رءهاو ولجاص قجروقو قوجوولب وب
 رایدوفوط هل رالا یدنک بورک |لیق اوح ترطحو رایدک انک | هدک دا

 داوت لاق بودا عاج هنبرانوت اخ مدآ ترضح هکردروک ذم هدناروت
 یدغوطلباهیشادن رف هرکص م دنارق مدار نوګا هللا هکندروب ی دتنا

 ینابرق كالاهرلیدسا ناب رق رربرلنا یدیا نابوچ لباهو یبخک ۱ لباق
 یدردلوا یلباه یشادرفس ی دلوا لوق ین ا رد تالاق بواوا ل وق

 یدرولوا یدالوا یا هدنطد ره كنا ترج هک ردنا تاور بهوو

 ندشادنرف رف نغوط هلب هلا ی دنک ك کراره ندرلناویشیدرب و كيرارب

 هلا یدک لاق س ید رولا هش رابد یشادنرف رف ین ره ی ربغ

 ب ویل وا یضار هنک و دتبا ج. وزت لاه یشادن رق یتشادنرف مق نغوط
 بول وا كانبضغ مدآ ترضح سپ یدید مقعس» ندلباه اڪڪا نب
 كولوا هفاره هدنروضح لیت قح ب ودا ناب رق رر كراو هکید روب

 نادرفررپ هدانع بوراو جدرلنا ردک :|قح هسرونلوالوقینابرق كرکیغ نره

 شنارب سپ یدلوارپ قج هنلرغوب ناب رق م كد هنوکو ب نوګکنا رلیدتا
 ال اه هللا شاطرب لی اق هرکص یدتبا لوبق ینناپ رق تالیاه بولوا ل زان
 ندع ندنرهردنع یدراو بولا یتشادنرف رمقو یدتالتف توروا هثشاب

 یتشیاوب كلباق هدف رط وب یدنا رک هپ هردرب هدنسقرش بناج كنب رهش
 یدیاشمحا قنا كلار هک یدنلوب قیم كالباهو رد ردش همدآ ترضح

 لواو رمحا یاق یار نوحما تئل وب یدتا تذعل هرب مدآ ترمڪح

 هکرونلوا تاور ندباک لها هکر د هدنګ رات رب رج ناو یدت نکن هدرب

 یلساق بودیاع اج هاوح ترمّضح هدنح مدقمندزُخآ الوزن مدآت رضح

 هرکص ی دشمکج یرشا چه و یدشعرغوط یش ادنرف رق الیاف و
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 یرلنا وا بم و لاخدا یرانایلوا ربمتب ار ز ر دکمعا صیصختو نیت
 هن ر لتر ضحادنالا اخ رع ربیع ندمدآ ترضح نامههکلب هلک مزال حارخا

 اساد دعزوسو نکل هلند در وتک ناسا هاب رر نالوا رعلک

 اهیلعدعع تاور هسخو رولوا میقتسه هدنروصییيداوا هع ییاوریعت

 ددعاما ) نکمزال حارخاو لاخدا هرزوا ينيدناوا رکذ هسرولوا

 ترد رو بنک نالوا لازنا باتا هکر دیارک ذ بهو ری بک

 ترضح هتصزووا هسرداترضح هفیهک للا همالسلا هلعتش رداک

 ترضحرو ز هدواد ترضح هاروت هب سوم ترضح هم. هک یر کیه عار

 ر دش وا لازنا ناقرف هن رلترضح نط صم دج زع ربع لیجتا هی یساع
 ترضحلاعت هلا هکر دب وص ندنسد ربغكهو نیعجا ےھیاع هللاتاواص

 مارح نتا رز خو یناقو یب هتيم هدرانا هکدرو لازا هفیکرب نوا همدآ

 ىیرغ ندرلفرح نعل وس هد هتسلا عیجم دف لوا هکر درا ضع ی دینانق

 تارونو ی جا راو لید كب ندرالید نال وا لصا «دناو ی دی غول یگ
 یرکی بولوا رفسشد تاروتو ردشعا عج ینغوج كتک نالوالزان هیاینا

 کر دادو رد هتسانعم ادنا بتک هکر د ینک کس نوا « دتاورر و ترد

 مهيلع رب یرغ دو هطولو هدوهو هحوت هدع رکن ارد اعل قح

 باتک توصو یو نکل ردشم روم هب اکح نکو دتا جو مالسلا

 هکعا ظفح بوزاب یرلیش ناتلوا جو هراو دنکرلتا هک ملی سد یهلوا دع

 یهن ر زوا لعع بجوم یماکحاو یرلاع كرلنا هخوپ رلیدلوا روما

 یکلوا)  یدراردیا عابنایهتنسو هنس هفیخ مدا ترضحدوخاب یدیا
 رد ہدلرارک ذ امص ربها شم ضعبو م اللا ےھیلع اینا ( ہقص

 هدننج بوناوا|قاخ كناوحو مدآترضح مالسلاهیلع (مدآترضح)

 یدینعلوا رکذ هدالاب نیک د هنرالوا ر ومأم هلا طوبه ات یرللوا نک اس
 یدروبلوبق نسهبوت كمدآ ترمضح لاء و هناصقح هک اتقو هکر بدبهو

 ه دکم بولوا یط یزود رب کا سد هراو هب هعرکم کم هکیدروب سما کا

 ترمّهح امدقع و 6 دلوا روع هوار دص) هرهر ن راها كرابم هحراو

 هبه رب نالی و هب هدج اوح ترضحو هنفرط قرش كنشال و دنه مدآ
 قعساناو ی دارانعا طوبه ن دندع تنح هنلحاس هلا رګ نیءل سالباو

 دنه یرلکدا طوبه كلاوحو مدآ ترضح هکر ردیارکذ اک ہک د
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 هکسس الم كل ولب رب ندنسلاها اند ءام“ یلاعت قح سراب دکو د بولوا

 هن زو رب رانا سد یدایرلشاو هدنرلکا كرنا سابا هکرد ر وپ هن رکسع

 ده اش ییاوب هنس اوعدوب هبنم نیاو رایدر وس ندنا یتموق ناج ب ونا
 مدآ كعد لبق نم ینعی ( موعسلاراتنم لبقنم هاتقلخ ناطاو ) هکر روتک

 هنی ر راک كنب زود رپ یرلنا هکن الم لوا سد ردکعد لوا ندرعلوا قلخ

 روم كنپ زوی رب رلنواهلیب هلکناو سالبا بوروس هرل هر زج یک هدرااب ردو
 هینم ناو یدبا لب زارع یدا كسالباو رابدلوا نک اس هدنرار ولکلنشو

 2هج یج دا فات رضح د بودبا رکذ ییفیدلدارپ كمدآ ترضح

 ی رلکد لوا هدننج كناوحو مدآویدروط نوکیا هدننجو یدنارب ینوک
 هلا و ردیجاغا یادغب هرج یرلق دنلوا یهذ ن دناکا رلناور دم زوا شان

 لژوک تباغ نالی و یدینعاراکتهدخ یال همدا نرضحهدننجیلاعت

 كن راناویح رب ناط.ش س: ی دیا راو یرلغا یکی اا هود و ی دیا
 ابا ندشیا وب یسهلج ره وق هنج یب ودنک هکبدت| ضرع هنشهلج

 ورا ا ياو تولوا لئاق نالنالا یدلیا عاتما و ۱۳
 مات یمالک هنم نا یدتبا یرلشا یودتنا خد لوا یدوق هتنج بولا

 سد فا یک قوا وم یک ردق وج كي رلتباو ر هدص وصخوب یدلوا

 ذخا ندهللالو-سر دوخاب بول وا قفاوم ههللا باک یسغتق هلا رطن
 هلقع ردق هنره هلبا لوبق هلبا لوق نسح ینا هسبا شلواذخا هلا مچ

 هناوا نط نسحر رکاالاو هد هس رون روک دیعب  aهس ردا لقت

 تفیقح ات «دلاح ینیدلوا ید ن داسق وب هللا تباع ر هيدا نسح هدنفح

 لوبق كسرابد هلبادر كسرابد بودنا صو شیتفت هل وا فقاو هلاح

 ندهنع ههایصر سابعنابهو مالسلایهلع (اینا ددعاما) لیق

 اب4لع دجم ترضح یررخ آ و مدآ ترضح ابنالوا هکر دیا تباور
 تكبترد ییرکیزوب مالا! ےھبلع ابا ع وج بول وا مالسلاو ةولصلا

 ندرانا رد هرز وا قلوا چوا نوا هدنتف رلضءب شب نوا زویحوا لسرو

 یبو مالسلا مهدع ردعکاربا و حوئوسیردآو تیشو مدآ هک یناربع یمب

 هللا تاولص نط صم دو بیهشو لاو اص و دوه هکر دندب رع

 یررخآو یسوم یرالوا ب ولوا د دع كيب لّیارسا ی ءایسدناو ردم4ءلع
 ییددع ماركة ایسنا نالوا یلوا هکر لرد ال۶ ضعب ردمالساا امهداع ىسص



GY 
 یغجواو ر دطیحم نضرا شالا سوکواو ردنوصس یدا كغهرا یمکیاو
 قعهربایجتدردو ردیکه ناق رولا هکر دعمر ا لوشواو رد هلجد یدآ كغمرا
 نج انا! كب یرشو رخویدکد هد!س هرروا كسودرف نا تایحو رد و

 یرشو ربخو هلبا لکا "ییش كکودلبد ندنراڪعا سودرف ی دید هءدآو
 نس ز ولوا نوک كکودشا لکا ندنانس قیقص ارب زهعا لکا ندا كلا

 كن راناویحرب ن الی و نس رود هلا كل رانلوا نس یدک کردا دار

 دکسرلوا زک هدر دنا لکا ندنا مس کا قیعص یدید هتروعس یدبا یمرعا

 سا نکسهلوارولیبیرشورمخ یک یرکتزمسو مردیا مدرابهلبا قمل اهزمسنکل
 یرازوک بععرد یدردب ځد هن سهجوقو ید و یدلا ندننءع تروع

 رراذا ینا ب ولوا لصاو هنغارپاب ربو ردقالبج رلنا هکر لیدل و یذلجا
 تقو یودناکرابم ز دنوک « دننج رلیدت شا یتتوص كهللا « رکصرابدلنق
 مدآ س یدرغاح ه رلنا سد یدناریک هدنرلععا تنحیروعو منا سس

 ندنس سد  دروک قالح بو « دسو د رف مدنشا یکنوص ی دید

 نس هنتشا نس قالیح يک هکر درس وک مک اکسیدند هللا سد مدنل رک

 مدآ سب مدنا شبا یهن ندنا یتسن هکک دنیا لکا ندععالوا قیفح

 نالبب اکب یناقیتحت .هکیدید ت روعو یدردب تروع اکبینا رقص هکیدبد
 نسوعام نس یروتوا ندکشداوب هکیدند هل ال لجو رع هللا سد یدربدب

 تر وع لوا هلک:س ه دنیعب و نسرب قارعطو نس ر رو هنی رزوا كنراق و
 كلا نسورارزا یکشاب هلا یرلقبا هکمرغار نوادع هدنسارا یدالواو

 یکی راک هبکو یکیرلپ رغاكنس هکیدیدهت روعو نس رولوارق وص یتغوبط
 ر ووا در هن رزوا كحووو نس ر رغوط دالوا هللا تجز و م ردلاغوح

 ضرا وشام ی دند همدآ وز ولوا طلسم هک رزوا كنس لوا ه دئوس

 هکتدسس ل وش هجدنا تدوع هغارط نسانررد كزو و ردندکلحا كئس

 ر دانا كيحرهوا ار ز یدلیف رسد اوح یتروع اکاو نس قاربط نس

 یداب یرشو یرمخ مدآ یددویدردک نوطندراب رد هن رب لواو اک او

 یدیاویدندنا لکا ندناو ذخا ندناویح هرعسم بوراو ورانا ىلا یدیلوت

 ن دنا هکیدراقیح هن ز وب ر ن دنفرشم ندع تنج یا سا یدیاشب

 ترضح هکر دنا رکذ هنم نا بهوو ر دوب ن الوا « دئاروت یدیشعلا

 رفاک هقناتطرب ن د رلنا سد یدیا رانجیناکس كاب ز وی رب م دع ندمدآ



(A) 
 هدنتلا لوک یدید لج وزع ههاو یدلوا یابص یت وک یارا ر زاب و

 سب یدلوا هلب وا نامه نوساواورقو نوسارد هر, رب یسهكیوص نالوا
 هرکص یدوقدآ ود را رک دهناب رد هر رب ندروصو یدلف دیس رب ورد

 نوسراقیچ یی راتنب ز راجعآ یحاص هویمو راقلتو| شابرپ یدیدلجو زعهللا
 یلاصو یدلوا ماشخاو یدروک لزوک ینا هلا سد یدراقیج یرانارب س

 . نوسسلوا رون یکیا هدنففس لوک ی دد لجوزع هللا یداوا یجابص كننوک

 رایآو رانوکر وا رات.الع هقلخ هکاتو نوا زبیغ قب ز دنوک هبا هک
 كچوک نوچ ا یناطاس زدنوک وب یدلوا رونیکیا بقعرد نوجارال و
 یدلوا ماشخاو ی دروک لزوک ینا هللاو نوا یناطاس هکر زدلب و

 یناج یر د ره وص ی دید لجو زع هللاو ی دلوا یابصا هبننش راهجو
 لجو زع هللاو نوسجوا ه دنوج فقس « دنتسوارب راشوقو نوسن دل

 یسوقرهو هنسنج یسفن یریدره یدتدلع وصو یرلاهردژا لوی یدنار
 ر و شع یدیدو ی داکرابم یرانآ سب ی دروکل زوک ینا ههاو هنسنج
 هللا هرکص ی داوا یا یتوک همش و ی دلوا ماشخاو كلاغوحو

 كلرب ی دنارب یمدآ سا هدزغروص یدنک ژردارب ناسا یدیدلحو رع

 زکلا مدآ قیقح ی ددو ی دروفوا یئایح ءهمسن هنب زوب و ندنس همدا
 رظا ه رزوا كلا سب مراشا ابسوع یک ی دنک اکا نکل نعرا هللوا

 هرس ها ما یوک یغودلا لواو ی دلا نکو کو ککارر و ی دقار وع وا

 ی دید م آن ید ردشلع همدا یا وردن د ءا روا ارز ی دا

 هنس راو بوغارب نساناو نساباب تاکرا ندلجالوا تا ندعا لوک ندکوک

 ی دلکرابم هنلا یرلئاو زا رولرا اق هدلاح یراق دلوا مس یسکباورپ وا

 لر نکد لدا طاست و ل ر داوط یرب و كالاغوحو لر و هوم یددو

 ی رلعاو یرلسقلتوا شا كر و ب اودو ماعناو یش وق لوک و ی رلقلاب
 ماشخا و ردلزوک هلج و الا ردلکد هننرزوا نانلوا قلخرهو یراشع و

 یسهلج كلاعا یودلشا كهللاس یداوا اص نوکی لاو یدلوا

 ی دلک راس یئاو ی دنلک د ندکعا قلخ ناوک ی جد هرکص ی دلوا ما

 ی دلیا بصذ ه دنحا ن دع سودرف یلاعو ك را رع رو ی دلیق مهطاو

  الیوحواو نوسقرتواب هنب رزوا شاپ تردو رراوص یسودرفقهریارپ هدناو
 رولوا یسوبا كن هزورس و كنشاطروالب و كنوتلا هدناو هلباب ردطبحم ییضرا
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 ( لواباک )

 ) مالسلایهیلعایننا لاوحاو تقلخ ءادتبا (
 ) ردهنب رزوا هفیحک ییاوناوئعرب هدن رک (

 تالخو دب سان ردهدنناب لزم بک و هایدنا ددعو شدنرفالوا (ناونع)

 ےدق لاعو راکنا ییادتا بول وا دحم* یینصرب ردفنص یکیا هدنصوصخ
 بواوا دحوم ید ونصر ردقوب نهزوس هل ارنا مب یکایکح ردا مکحنسلوا

 رللوا لاو هنودحس ردا مکح هنس وا ند هرکص لاعو رارفا ییادتا

 نالوا بوصاو قدصا کل ردولفعا فالتخا هدر ومظ ود تیفک ځد

 لوا هنسک رب ارز ر دیکید رب و ربخ را بمب بولوا قطان هیملا بنک
 هدخیرات نفوب اذه عم زعل: جد هللا لقعو یدمر و ربخ بوروک ییفیک
 لهاو ردق و *یشر سونمو لوح هناور هدازو قش راق ند هداموب
 يطع نارقنالوا رعاک مر مادام یروما یراکدتیا هاکح ندنرباک تاک

 بي ذكت هيل وا فلاخت هن ربخ كلسو هيلع هلا لص هللا ل وسر دوخاب

 یلاعت هللا سد *ضرالاو تاوع لا قاخ* هکر روپ یلادتو هناعسیح ززا
 یلاعت قح هرکصن دنا یدرویب رکذ لوا یراکوک هلی وب هدرا هع رک تیا هجنءدنارق

 ادادنا نولو نیموبیف ضرالاقلخ یذلاب نورەكتا مکنا * هکیدوی *

 دو كد هنود * ناخد یه و ءامعا ىلا یوتسا 3 و كلاعت قحا

 تتاعت قحات ×اهاو ذا هک“ عفر اهانب ءاعسااما الخ دشا متاع * هکیدرویب
 لوک هکید رب و رخ لاعت قحسد كد هل ود *اهاحد ككلد دءد ضرالاو#

 یدلوا مدعم نداهیذ امو اعس *هب وت ضرا طب و یدناواقاخ لوا ندرب

 كهللا قیفص هكر دروكأذم هدنلوا كتاروت نالوا هدنرالا كاک لهاو

 قلوک ارف و ید یلاخو بارخ یزوبرب و ردرب و لوک یودتا قلخ ل وا
 سبد یدرسا هنب رزوا یزوب كب وص یراکزور كهالا و یدیا هدنرزوا رب
 قاشا نیب یدل واروت هک هک ن واوا ر و دک د روب لامت هل

 ہیک ینلوکارف و یدایق دیس زدنوکو یدربآندناطو یدروک لزوک
 هللاو یدلوا یجاص یت وکر ازا و یدلوا ماشخا بععرد یدلیق ریمل

 نوسرک هتساراوص هلباوصو نوساوا قم كس هتروا لوک هکیدید یاعت

 : نال وا وراق وډ هللا یسارا وص نالوا یغاشاو یدا وا فتس بع رد

 یدل وا ماشخا و ی دلبا همست ام ینتس هللا سد یدریآ نسا را وص



(TED 
 هب هرابع یک یو ذنکی ی دنک بولا نسانعم هنخو هیلبا لعل هنيعف

 شه زا ه رکص بودا ذخا هلبا هرک اذم ۶ یش کودتا لقنو هیموق

 کودتا لقت هعب را طو رشوب هیلبا رکذ یب هنسک یو دتا لقثو هیلوا

 ناب یف اصوا هک ردوب طورش نالوا مزال هد ودنک اما رد ه ديش

 هنل اوحا هلا قاعتم ه راسو هندو هلع كندسیک ینیدلوا « دند دص

 تال ولدم بولوا لزوک ی رابعو رد ردا تب اغ وب هلوا فقاو هنت فصو
 هج رت لوا هدنتفو هجرت ب ولوا ل زوک یروصتو هل وا تف رعم هط افلا

 هک هیلیا ناب هن وکرب و هیلیا ر وصن ینا اوحا عج كصعُن کودتا
 هدابزیدآ یکیدوس هک هیلوا بلاغ یساوهو هلوا ناص# هو ؛دانزند دح هن

 هکلب هل وا عبا هنساوه هدکیرا ریصعت ها لو یکی و و حدم

 ید دلوا یساوه د وخا رد زا تباغ یس هلن وب هیلوا یس اوه جا

 ةفاصنا قرط بودیا رهق یس اوه یلدع هک هلوا یراپ یلادع هدنروص
 ادع ام ن دلو ر وص نسح هکر د وب جد ط رشر هیلبا دولس

 نکلروناوب لعور وص نسح هد هک ضعب ارز هل وا ید یراضعسا
 راض سا نسح س زلوا رداق هراضعسا یرلیشکودلیب ه دنتقوفینص

 کودتا نس هجر یلکنم ندنس هلج كط ورش وب رد ريغ ندرانوب
 خر وم هک ر دج اتحم اکا طرشوب ارب ز ردفوقو لیصع هنلاوحا كص

 ر داق هکغعا ناب بواب نس هب" معیح هلوا راشم هدنلع كص لوا
 مز یداعتحا هک ردوب نالوا قال جدو یدلوا مام مچش مالک هلوا

 هکر کم هیقلوا لو اقلطء یم الک كن هسیک نالوا فلا «رعداقتعا
 اط وبضم *ویش کودتا قیقح و یش یودخا هنب اعم بواوا مدآ دع

 ندط,ضنم مغ «یبشلوا هلکع  دیف وید اط وبضمو هلواشعا تیاور
 كنا و هیابابئرت ءمشر هن رزوا كنا ققکلاو لم لا دنع هک ك دليا زارمحا
 كمرو جاور هن داقتعا یدنکه کک د تا صیص هنکودبا هنناعم نوحما

 تفرعم هطافلا تالولدم کسناو هلاقحراخ یو دتا لون بودیشا نوعا

 12لوا دوقفه طرشت لوا هدز هسک قوج هکردل نوکه ن کودتا طرش
 یک كنوب جدو ردا حرحو مذ هلکنا یرهجنو نظودد رد داف ی الک لع

 فاصنا یدلوامام یکبسنبا مالک رونازوا زوس كساب وس هکر دیا رلیش هعل

 رددوقفم هدنراباک خیراون کاو هدنیخرومنک | طورشوب هکر دلکد یخ هندبا
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 باشحا ندنل اثما كراررمط نارا لدن بودنا لصح هر رج هکلم

 یک ی ودلندو ر دکعا بالعسا یی رربظن كعف انه ن الق تیاورو

 تح ایس نکیا هدنی الو یدنک هب یک و رخآ رعو_ هرل كيف هعلاطم لعوب

 هرضاحاررغ نزاح نا رالف لصاح یعفانم ی رلکدتا لیص كران دیا

 داعم ىلع رات هکر در شعدالع هکر بد هلب ون هد اکر مات هرباکلاررد و

 ینسالاها لرارصلواو ررودنود هورک یررصع شک وار زرد ونعم
 كمداو یمدآ بوناوا لیصحت یرللمع هب رګ هلکناو ردلرید نکیا شلوا

 جرات لعرکا رايا یک یربد هدننف كرلناش ردرلخاوا توف هلج هک ی دالوا

 تالذک یدراب یغیدلوا ندق اربط ناسا ب ووا س ومارف رل بذ هسلوا

 توف هل د تلود لوا هدفدلوا توف یاعصا كتاودر هس! وا عو

 ل ازا یلاعت قحو ید رولوا یک یعا ن دنل اوحا كالناوارخاوا ب واوا

 الیصت هدنیک الاچا ۰ دنعک ردلکد یاخ ندن وب یسرب لرل 5 یودتا

 یرلتدم كن رار عو یلاوحا هةلاس معاهد رفسرب ندتاروت راقساو ردروک ذم

 طبص نکیا راو یرالهج « دقمزابو هدقموقوا كنس هقناط برعوروک ذم
 نب رودنکی رل هظفاحوق كرلناو یدرارولس ریزا بودنا ماعا هد راوت

 كخروماما ) رولاق ؛مزانآ هدلاع بولوا ناسا ید ر دیاییغتس ندی زا

 قوح رات لها هکر دنا رک د هدارنک تاقط یکس نا یطئارشو تادا

 رارلفلا نکولب رب و بودلسک وب بودیا ح دم قلخ كولب رب هک ر ولوا
 ندنرلکدتیاداغګا هنب زوس كرل مدا نیلواناشا دوخابلهجد وخاب بصعتاب

 ردهداز جد بصعتو لهج هدلب دعتو حرج باحا ندنیخ روم یا

 ل زوک یلتیعج یخ رات ییسهذ میش رد زمشم روک خم رات زا یلاخ ندن ویو
 رازا هک هنس ارقف كنید لها ردولط هلا ط رفم بصعت نکیا ے رات
 قوح ندهفنحو هیعفاش ها بود الخد قوح رد رلص)اش كم السا لا

 ند هع بودنا طارفا هدنهبلع كن هرعاشا ردشازوا لید هرا هنسک

 هب وب ناشلا لاج مامارب یک یهذ ماما ردشبا حدم یر هنسک ضعب

 كلو عآر منب یدعا هلبا سا یق نلاوحا كنيخ روم ماوع ر اس ه دک دعا

 یرلطرش كموح مهدلاو مامالا مش همالا رخ هکالا ماما هکرد هن رزوا

 هک رید هيلا راشم ماما هیلوا لوبق ی ذو حدم كنيخ روم هح دهلو

 هلبا ظاسفلا یودتشا *ییشر و ب ولوا ل وةلا قداص خروم هک ردمزال

6 ( 
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 یاب كنبافو عوضومو ني رەت كخرات اع  (رطس یا ندناونع)

دهدنناب روما نالوا مزالیسلب a رو٠ جد یطدارشو اذا كخرومو
 ر

رلتدامو ییراعرو یلاوحا كنادلبو فئاوط (خراناع)
 كنصااو نی

غ یدو نب راکدتاتافو تةو هلو یی رابسلوییب رلتعنص
 ردکلب یرلیش یرب

 ندراب ربغو نیطالسولمو ارعشو اکحو اطکوالواو انا (یعوضومو)

 ردیلیصحت فوفو هلاوحا نک ضرع ندخ ران عو ردیلاوح ال راصعش نک

 هلبا فوقو هنامزا ت ابلقنو كمنانیصن بولا تربع ندلاوحالوا هاف



e) 
 ئىدا هدنز ویلا كل رع مالا هاد ح ون ترضح A ناف وطو

 ت رضح ور ناسکس كيب یسارا كن دالو مالسلا هيلع مهاربا ترضح

 شب قرق ز ویشب ندب كننافو م اللا هيلع یس وم هلین د الو ېه ارا
 هلبا یت افو یس وم ترضحو ردقفتم یر هح“ ةاروت میج هدن ورد هنس

 نکس قرة زویکباهلیا هنس نکس شب زوی زوةط یتبیام كنس ولج صف تخت
 هنس زوعط ا كيب یسارا ترڪ هل رمصن تخم کل ءادا بواوا نوک

 هدیطسحم س ویلطب ینااریز ردقوب فالتخا هدنعیدلوا نوک قلا نوازو

 ترڪ هللا مدآ ط وه سد ردشموق حجرات هلکنا هن دصر بودا تل

 نالوا راتو دععع ه اوب رولوا هنس قلا نواز ویکبا كی لا یس ارا

 تافو ی راک دلنا تابا هد راز بودا رات خا نومععو رد هب وب

 قرق زویکیا ندرمگی دتا رک ذوب تدم یک هدننیب رصن تخت هلبا یسوم
 یرلتدم نالوا هدننب هروهشم ځراوت (ه ) ردناصقت هنس زوقط

 دیقم تب اغ هدا وب ل ودج يودتا دا ا كل دب وم کالم نوڪا طرض
 یدنلواتو دارا هدلوب نوګا هدناف مت هلعلوا

 نانلوا دارم هکر دون یامتساقب رط ثالودح وب

 ل وخد هلو دج هلرلنا ب وكوب هدژراک هدام کیا
 نالوا هد هلاح لوا هسرولوا قالم دلع هن هنلوا

 ینافوطو ۰ دیغاشایطوبه الثم هنلوا راتعا هقر

 قدقاب هنیلو دچا تلم بولوب هد ور اقوي
 مقر ۲



A: 

 ٹرضح هجر دونو ب بولوا ناص هنسزوطقرف زوبکیا ند هلجوب هرزوا
 عوج كناروتو بولوا هاس یکیاناسةطزو ترد كی ترد لد هتر ڪه ندم دآ

 ردناصهن هنسشب شع زو ترد ك ند هی الوپ هاروت نالوا هب لوه ینینس
 ندنافووط سد ردشعا ناصعت ن دلاع نین س یتا دوهو هکر دنده لواوب و

 زوفط ناسکسزویدب ند هرکصادن افوطو لس قلا ناسکسزویتلا ن دلوا

 هدصوصخ وب كل دوهب وردرا ٤ا صیقنت هنسشب شع زوبر د كياهجلیپ
 ندند الواو مذآ ترضح رلنا ار ز هکر دوب یروص كن راک دتنا داععا

 ندقدلوا یبغوآ یب هتسزوپ ندنرع نالوالوا ندزلوا یلغوا كنب رب ره

 یندمكنامز نکل ماغیرع كص لوا هش هدناسح ب ودیا لقن هبهرکص

alهدنرلک درک هنشان زوت وا زویکیا مدآ ترضح ارز یدلو ناصعت  

 هنسزونوا زوب زوقط قا ة تالاب مدا ترضحو یداک هاند تشترضح

 ْندن رع نالوا تش ٠ دالو لبق كددآ ترضح دوهب سد ی دروس رع
 ترضح و راب د| لع هرکص ن دن دالو تش ترضح بولا یب هنس زون

 دا خب تب ترضح اوکن کا یدلک 8 اصن هر یعوج كذآ

 راالوا م ندنا كلذک یدلوا ود ه دک د رک هنا زوتوا زول

 ی دلسکا نامز ر دقلوا نداد رغ بولیق هر زوا ل اونم و به

 هدنرلب 6 ل لیارسا یی یرغو هدنارون هکی دیاوت باس هج - رلعتاهلب وب لدوهد و

 س هدنحما كيیعتا ه دنامز رخآ هکبدا راو تراکت

 یش یسع ترمض> یدراو هدن رلکدت| صیقتت هرزوا حورشم هجو سا
 یدعمود هنرخاوا تواوا فداصم ه:طسوت كن امزو توشود هدنلواكب

 هک ردناروت لوا هینانوب هاروئو هلیر اتعا قلوا لږ كيب ی دیاسد یر
 یرلا نک كن اند ی رع هدناو ردشعنا رایثخا یتیقفح لراخ روم یتا

 ندرعود یسع E یناو ردقو یش كج هدیا راکنا هدنص وصخ

 هنور دنکسا هو IF ك ند دوهب ءالع مدعم هنس زویحوا اب رفت

 ردرل ثڈ عبا هج رو لون نوحا یان وب سویلط! نالوا مدقم سو: طب رب

 هنوک هل هاو ن ردنا سا یربع تاروو هدنرخاوا كن ۳ تارا و

 داقعا هاروت وب نوا روکذم بیس ردکر ک.كسدیا نایب تغب دنلوا لقت
 هکر دو یکید روربخ یان وب ت اروت وب و ردلک د دع یسادعام توالوا

 هنس یکیا قرق زویکیاكيب یکیا یی نافوط هلیا مال_سلا هیلع مدآ طوبه



C9 
 ناسکس زویدب كيب یکیا هجاک هنت او یسوم ترضح ن دمدآ ترضح
 یرب ردراو بهذم نا ه دنن تر هلا یسوم تافواما رولوالس زوعط

 ترعه هللا یسوه تافو اک | هکنګ ر دم راراتخ كنیم” یر, و كئیخروم

 تاروتو یرابتخا نیخ ر وم نیب ت رج هللا مدآ طوبه كابامض نیب
 یزاراتخا نیمه بولوا هنس یدب زوتوا زوی ك شب هجر ابکح هرس

 كناروتوب س رولوا ناصقن هنسزوط قرة زویکیا ن دیاسح لوا هرزوا
 همدآ تر حول ترضح هکر دا اضتقا ار ز یدلوارهاظیداسفیخد

 یک كنا ید هئارع هاروت ژ هلوا شم شان هلب نامز قوج بوشش

 زو.شب ك یسارا نافوط هللا مدآ طوبه هکر دیا تراشا ار ز هک رد دساف

 يکرا ناسفط زویکیا یسارا ےھارا تدالو هللا نافوط بولوا هنس قتلا ىلا

 رج هنس ىللا زويجوا قاقت الاب نافوطلا دع ح ود ترضحو هوا هنس

 شعرا هی هنس نکس یللا ندچهاریارع ح ون ترضح هجر دقتوب ردرلشلوا

 موق یک رات مالسلا هيلع دوه مو ار ز روئاوا راکنا تباغ دوب رولوا

 رد مهارا و هرکصذددوه تما ما اص ترضحو هرکصادحوت

 لاعتو هناعسقیح ےک هتنر دڈعلوا طبض هرکصن دل اص تمایماو مالساا

 بورپ و رخ قظعو هنموق داع نالوا یوق كمالسلا هیلع دوهیرلترمضح

 عدازو حو موق دعب نم ءافلخ کلهجذا اورک ذاو ) ررویب ه دع رک نارق
 دوم رک هنم وق كلاص نرضح یاعت قح تالذک (ةطس قلما ف

 دعب نم ءافلخ مکلعجذا اورک ذاو) هکر روپ بورپ وربخ ندنظعو ردیموق

 (اتوب لاب ا نم نوتعنو اروصقاهلوهس نم نو ذم” ضرالا و ک أود و دام
 كدوهب الاح هنارمع ءاروئو و ی داوا رهاظ یداسفخد كنارولو سد

 یلاع نینس نالوا روک ذم هدنا سب ردناروت یرلکدتا داتعا بولوا ه دنلا
 هکر دا ابنا تاروتوب هکیدنلوارک ذ مدقم ه دیا نایع هل و نایب یفوتس

 هلا نافوط و هنس یتلایلا زور-شب كی یکیا نیب نافوط هلا مدآ طوبه
 هلا یهاربا تدالوو هنسیکا ناسةطزویکناس مالسلا ہیلع مهاربا تدالو

 ب ول وا هنس شب قرف زویْب قافت الاب نیب مالسلا امه,لعیسوم تافو
 هلل وا فالتخا هرزوا ح ورشم هجو هدنس تره هللا یسوم تافو

 هيلع مدآ ترمضح هرزوا یساضتعم هبناربع تارونو یراتخانیخروم

 یررایتخا نیمو هنسرب قرف زوییدب كب ترد نیب ترش هلبا مالسلا



(fA) 
 ح2: دالو م داماک رثا نبا الثم ردراویراتوافت شح اف ندنرارب رب كرلخ ران
 ةباغ هد ارلیسوخیئدالو كمالسلا هيلع س قیقح کرد کد

 لی زوتوا زویجوا « دنن اب یراصن بولوا هرکص لب شب شما ندردنکسا
 نواقت هدنسارا رات یکیا سد رد هرزوا قا وا هرکصادردنکسا لغ

 نافوط ه دنرانا رامه*یربغ جدو رایشوکو یشعم وبا كاذکر دراو نخاف

 یتومأم جز بولوا هنس شب یمرکی زودی كيب چ وا ینبیام كترعه هلی
 هکر ريد نیخروم نوعةاما ر د شوا تبث هل وب ید هدراګ ز یرمغو
 یکیاسب رد هنس ترد شع زو زوفط ك ج وا یسارا ترع هلا نافوط

 هکر دوب یپس كفالتخا وب و رد هتس زوقط قرق زویکیا یتوافت كخ رات
 هلایربغ ندنارون تدم نک نيک د هنت افو یسوم ترضح ندمدآ طوبه
 اما روئلوا رک ذ هدنیقب میکتن رد هفلتخم هس چ وا ةارو ب ویلوا مول عم
 ندرلمبتمینبام كن روهظ ادتا لرمصن تع ہلا یت افومالسلا هلعیسوم

 لار اون و ردز هرزوافالتخا TS یخدرانآن رکا رولوا موا عم

 مالسالالبقاما ردلکد ه دلارلنا ن کا رولوا مواعهیجد ن دنرارفس كن اضق

 تكهاشداب رهرانا ار زردب رطضم جد نانا وا ذخا ندرلخروم نالوا

 هبت رر تولاغوح یرلادتا كنب رل رات هلغءوق ځ راتیکیندنسولج ادتا

 بولوا دیعب دهع اذه عم ردلکد لباق جالصا هکر دشلوا شوشمو لت

 یکسا ندنغیدعلوا فینصل رلباتک ی جد ه دنفو و توشکد رلناسل هداراو

 تاروتاما ردشلوالکشم هاغلا تباغ كعب هرزوا یهجو قع یرلخ رات

 زاملوا دافعا هنن ركربنوب هنانوپ هیناربع 4 راس ردجوا یرهعسن

 طوبه هک روا وا مهف ند هب ماس ةارون ر دیمصا درلنوب هینانوپ قجنا
 كحول ترضح بو دیارور هنس ید زویحوا كی كد هل افوط ندمدآ

 یرارع كمدآ ترضح و هلوا شاوا ناذوط هدک دک هنس ز ویلا ندنرارع
 حول ترضح هروکه نم > كناروتود بواوا هنس زون وا زو زوعط قاقت الا

 همدآ نرضح توش هس هدا ز زا ند هنش زویکی ند زج كمدآ نرضح

 دوتلوا راکنا هبت ملاک هسوا زوسوب رولوا شعرا هشب راباب هلج هجتراو
 هن رلتد الو میهاربا ترضح ندنماتنافوط هکر دیا تراشا هتعسنوپ هنب و
 تافو هلا مهاربا تدالو بودا رور هنس یدب زوئوا زود زوفط هعلک

 هروک اکحا سب هلوا هنس شب قرف زویشب یسارا م السلا هلع یسوم



GND 

 كي « دنسارا ردنکسا هلا یسوم ترضحو هنس زکس قرف زوبترد كي

 یرشت ردرلنوب یرلعسا كن رلبآ كرلنا و هلوا شا روره خد هنس

 نویس را سبن رذا طفش ببط ولک ناو رح

 جرات هدقلوا هب ةیرلیاو هیسعسیراهنس (كرت ځی راتاما) لولا بوا نمت
 عاعجا هزوا یساضتقم یرلع ون نب ادعا یآرلنو نکل ردیکد وهی

 هنیعب بولوا هرزوایساضتقا عاج یرادازرهش بود ارا تعا ندیعبفح
 یاذنکیا یآ مارا ردرلنوب یرلع"اكن رلبآ زلوا عقاو ه دنرب رب كنهن

 نوا دهب رد هلب وب هجتراو هبا نوا یآ جتروت . یآ حجوا
 یر هنس لوا رارید ی اطاب اشفج هیسمتکیا نواو یا مکن رپ ها یر
 هعاتجا ن الوا هدولد طساوا لاوزلا ل. هکر دبجاو ب ولوا یا مارا

 بواوا ن دشانرفا لوا هرزوا یرلعز یسادتا كح راتو و هيلا هفداصم

 كي نوا هرزوا یراراتعا نورهو نو شتلازویحوا هجترلعز یرع كلاع

 بیکرتو میسقن ہد راتوب هکر رول راندیا عب یرلج زو رد هی یش هنس
 ر دعوا راتعا هفلتحم راودا ر دق هن بواوارلتفد هبت ره هل ه دنصوصخ

 اما) كدعاليصفت ندنسفیدلوا فراعتمو روهشم هد راد مزب نکل

 ور می رات هدقل وا هیسحالطصا ةع“ یرلنوکو یرابآ ( یطبق می رات
 هدلوا هسیکرب هد تردره بولوا مات عب ر دنازرهک كاذکر دیک
 هدهطیستولواراتعانوکرزوتوا یرانآ كع راتوب قحا ردیکك ناد

 رونلیق هدا ز هبا نالوا ه دنرخآ هتساعاد نوک تلا هد هسکو هقرتسم هسجخ

 هبوط كهي رواه هاب توت رد رانوب یرامسا كنرلپآ
 یرمسم بیا هوب شتشب هدومرب تاهمرپ ربشما
 یتا نوا كنج رب هلنس یسعت ر دون لو! اعاد یسادتا كتب هنسو

 یسادعا كح راتوب و رولوا فداصم هتقو کو دعا لوزن هنس هحرد

 سون ا_طاقود نال وا یرخآ كني رلنل وا تسرپتب ن دنارهبق مو ر
 تک هکنح هلا یسلاها كنسحاوئو رص» نداریک هیمور هنطاسلاراد

 2م رات رووا لاعتسا هدزاعحو رصم اینک ۱2م راتوب ور دندنقو یو دعا

 جرات ی دی وب نوا كنازب و یکی غی دوا لامعتسا هد مراد مزب یور
 روه شم ردقود یوزا كنس ادعام ندوب هک كدا افتک | هلا یرک د

 کسا ل وا ارز نوجا یرلقدل وا هیالع دع دوخاب نوا یرلفدلوا



E 

 داب ن ام زره ب و دیا ظفح ینوکوب هکیدرویب هلیارساوئب بوللت راشب
 تقو لواو زس هيم ردشک د عضو بودا مارعب ه دتفووت لس رهو كالي

 بوغوا هلبا ی رللا نی رلق_ثبیادغب راناو ی درغوط یا « دقدناب شنک
 یدیشلوا نیش هکع|لبوح هنجرب لج شنک هدرمصم تقو لواو یدرربب

 یدلوا حاتح هکغا لامعتسا یر یرابآو یسعسیرالب, ییاسح كرلنا سن
 هکعاهدا ز یآرب ه درانس ضعب نوا قلوا رفتم یامز كن رلءارب و

 دیوید طیب ی نیلوا هک و روبغ ینا هسیبک ب واوا ج اتحم
 کیا نوا كنهنس نیلوا هسمک وچ وا نوایرلبآ كنس هنس هسک سب رایدلیق

 طاس نب رآهنس هسکب ودیا هنسزوفط نوا یب رود كنب رال هسکو رولوا
 رایدتا بیرت هرزوا یپنرت حوج رهب یک یرلکدنتیاهدتنلهاج مابا كب رعهلیا
 رود هروهش عیج ییآ یراکدتا هداز برع هکر د ردقوش یرافرف كا

 هکر اردا رارکت ییا یعتلا قجتا بوی هرز وا لاونموا رلثوب نکل رریدتا

 یسر رولوا رذا یکیا هدهنسلوابودیارم> ات هب یجت د ییعتلاو ردبا رذا

 رولک سن هرکص ندرذآیناو رذایراک دا هدانز ید یس ر رذا لصا

 دد رتم هدننیب یرخاوا لولبا هللا یرخاوا با ندن رلبآ مور یر هنس سار

 رول وا لخاد مدقم ئارا ندر هنس مور یراهنس كرانوب و رولوا

 هدنسارا ناس هلارذا ندنس هنس مور یلوخد كنآ ی ندنرانآ كرانوو

 روهش ءادتا هدننوک السلا هيلع یسوم ترضح هکنوسلوا مولعم ردد دزنم

 رلبیارق بولوا یفرفنم د وهب موق هرکص یدروئلوا رابتعا ندلاله تبّور
 نالوا هد اقا یک مالسا لها بودیا رابتعانس ر وکل اله لوالاک

 یا رب زونواییآرب دی راکو دوو هک نوینپر نکنرایدلتف تافتلا هنوافن
 كنوب و هیلوا فاع یراد-عا كراپآ هدلاع هلج هکر روط ز وقط یمرکب
 ردقوش رد یک هب رعروهش طسوالا مالا بسح یرابآ كرلنا هعبجوم

 لدتعم صقانر ر دا ع ون چ وا نی رالب هطوسب و هسیکرلنا هکردراو قرف
 لا زویجوا هل دتعم فطیسب نوک چ وا یلازویچوا هصقا هطیسب سر دز

 رنو سا للا زویحواررد جد لماک کا هک ات ف نوک ترد

 هدناز ترد ناسکسوزیحوا هلدتعم چ وا ناسکس زویحوا هصقا ةسکو

 زرلیق ندمالسلا هيلع مدآ نرل رات ًادبهرلناو ردنوک شپناسکسزوپچوا
 یکیا « دنساراین امزیسوم ترمضح هلیایطوبه مدآترضح هکر دیا عزو



GE 

 هلغل وا شا ل واح هنلوا كنجرب ناریم مظعاربن هدنراهنلا فصن كنوک
 كنوب سد رایدلبق هعس وید ین اطاس زورو ب ولیق می رات ًادبم یقو لوا
 ندجر رب جد سک هدنل وا كنضعب كن رلبآ امارد هیقيفح هیسعیرالس

 لوصفو رولوا هیقیقح هم د رابآ ل وا هلکعا لیوح هرخآ جرب

 ردقوش ردب راعسا كن رلبآسرف یرلعما ك رایآو ردقیقح ید یر هنس
 كع راتو و روتوادیعت هلبا ظا یدقیرلبآ كن رات سرفهکردراوقرُف

 نیدرورفو مدقهاعد رورف الشم رووا فیصوت وید هیلالج ی روهش
 یلیوح هلج كس هرزوا ین دلوا روک ذم نکا رولت د یلالج هام

 ل وا ینا هلغلوا ف داصم هننوکیجترکس یم رک, كعدق هاد ر و رف

 ن وعکنا رلیدلیق هسک( ینوک کس یرکب لوا ب ولیق یلالج ند ر ورق

 زکاو ر د هیلالج دوخاب هيه اشکلم هسک یندبم كاهیاالج رات هکر ارد
 هنن رب رب یرل هقیص موقت هکرلبدلبق ر زوتوا ینب رانوکك رابآ ل وا نیمه
 ه زرطوب رابدزاب هدنرخآ ل نهرا دنفسا ییهقرتسم هسجنو هیلوا فلاخم

 هنس مابا بولیق هسیک نوکر هد هنس تردرهورولوا هیحاللطصا یرلیآهروک
 ) ندعب ر زاربهدناز سبک وب و رولوا نوک قلا شعلا زویجوا (هسیک
 رادعم رب جد نوک ی رلق دلبق ه دازرپ هد هئس ت رد هلغلوا لسکا

 یسلوا هلب وب رولوا هد هنس شب هسک تقو ضعب ندیس وب رولوا ناصقن

 ارعتسا توت وب ر ولوا ه دقدلوا هسکرب هدهتس رد رد ةعفد رکسان ی دپ

 مزب و رد هل وب ځد بنس لئاوا كس راتو تالذک ر ونال هلبا £

 هددتم اا ا هدج ز یک ودتاعضو مایخ ی رع ن درکودحآ

 كع هسک كلذك رولو ارهاظ یس اطخ كنکودید ر ولوا عقاو رب

 ردشحاف یساطخ جد یودید ر ولوا فداصم هنسعا لوزن هلج لوا

 (دوهیلاخب راتاما) باوصل!قفولاهللاور دتلفغ ندیشزیگیدتنا هیت مزبیبس

 یسوم ترضح هکرد لب وب یضو بسو رد هن رق یرانوک و یرابآ كلوي
 هن ڈ ب یعسب نوا كنآناسن ند رصمهلبا لیئارسا یب مالسلا هیلع

 هباسوم ترضح ی دنا هدنازیم د ه دا ج سه ی دق یس هه

 ردلکد بسانم هکتکه لوب نراب و هم وب هکرایدید ی راکوبب كلیارسا ونب
 تبقاع یدک یلینرح و ی دنک هثوپ بودیا ت وکس یسوم ترضح
 هلا نوک لوا یسوم ترضح سبرلیدلوپ تاج رانا بولوا لاله نوعرف

 )ر



(EJ 
 بول وا هظ وة تب ود هکند را ر ر وت ڪ هلبا یا ی راکدتا هد از

 ی درا زعاطالغ هد ی اک هدلیوط نامز ردق وبو هیلواعقاوهادتشا

 رارکت هد هنس كح هلک یز : وراه-عا ید هب سل هلا مسارن هدح یلعیا

 یآ هک قتح رب ۳1 هرزوا ظفح هد وئرهیآ هسیک هکلب دا

 كنا نسو یدرردیادع نوک شدزوئوا ینیرلنوک كناهسلوا هاعدرورذ

 اد ڪڪ ید رروس هنس یرکیزوب هرزوا هجو ون بولوا هاغد رورف لوا

 شب زوتوا جد ینا هدک دلک ههامدنرادنة-اتبوت بودا رود هل و اذکهو

 هراکشا قلوا هلو و ید رولوا ند رورف هنس ادم بودا باسح نوک

 ریست هی هرود هیون و یدرولوا هدلس كب ترد ه رز وا یاسح

 تتطاس تبون بولو رتسع هر ز وا ح و رشم لاونم صوصخ و و رووا
 یعرات ندنتقو یس ولج كلا «دک دلک هب یرسک را رهش ن ادرج دزی
 نابآ داز رهش هلکمک هنس شعلازوب زونط ند هسک رود رادلقذیدص

 نایک ا اتفو سیدنا هدن رخ نا هق میم تخم ید اوا یهتنع ههام

 درح درب رول نع سرد تلود هدرا داش نامز هلک هللایض ر ناقعی

 یدلاق عبات هیآیجترکس قحاول هسج هدقدلوا لوتعم درج دزب و ض رقم

 هی رز والاح ي هقرتسم هسجرایضعب نوهگنا یدٌلیف هدابز هنآ یرعغرب
 رک ا ادارو ضعاوراردا هداز ههاغ اب

 ر وب نم نالوا سرف كولم رخا یلوا كراو و ن وا یني دلوا هنس رخا
E EI ا مر هش یس واج كراب رهش ن درج درب 

 كناورد وک یینکبا د| یمرکب كلوالا میر هب ره فثس فو نیک ست

 ندن رلهاشداپ سرف بولوا روهشم هللا تبسن هدرج دزب ځراتوب نوا
 لاوتم سرخ تطاس ار ز هک یدلوا تونس هتسو مع + 1

 د. دم هک یدلکیند هاش داپ رهرکصتدنا بولوا ماسع هددرح دز رول نه

 یریغ انکا نومجتم هلذلوا لاس ند رسک یرلیآ ك راتوبو هئلوا رات
 نامش هکلب یرک| 2ل راج زو رارونالوق ی راتوہ بوی ا لامتسا یراخ رات
 ند راق وطس راتو ( یکلعیراتاما ) ردینب هنی رزوا كنا یسلک

 کس وار عضو تولوا توس هلال زا بلا جا مو

 کس" هلا ندرلب ریعو یرکوا ےکحو مايحب ر ع ند اح هکردوب یس

 وا كتهتبم نوک لوا ۳ عجب هدنر وضح هلودلا لالج هسیک ۱۱



( 
 ےنےصد لد وھد نرلمادب یراصن نکل ر دا تواغن ن دنرایاسح نالوا

 كنا نایب ینا یدعس هکر دراو یراباسحرب نوجاكنو و راردا قفاوء
 ن ردنک سا نالوا لوم ریلقا ید لوا كح رات و و ردلکد یی

 ردندننوکی ستربا رازاب ه رکص لب یکیانوا ندنسهنس یتوذ یور سودلیف

 زویحوا ر د هیحالطصا هيس یرلل_ ید كلوب ( سرف جرات اما)

 ر د هبحالطصا هی ید تا کا نوا تالذک ر و ا

 داد رح رعد دادرح تشهددرا ندد رور ر ا

 د زادها پا رن ید ودا ناما ٠ رھ 2

 ر دنوکر زون وایرلبآو ردوا ه دخنامز دیشج یعضو ادتنا تڪ راتوب و
 یک کودتا مور ی د راردبا لیدبت ه دنتفو یرلهاشداب لو ره هدعب

 یدیا راردبا ظةح ی رسک نالوا عب ر ابب رقت بواوا دناز و

 یار هد یی رکن زوب ره ب ولا یک رلیمور ه دلاح یعیدلوا مان ما ر یتاو

 راناو هلوا رار هن رل هنس مور ی را هتسهلا هسکو هک یدراردیا هداز

 نوک شل ز ویچوا ه دنمامت هس ترد یتوکرب یرلکج هدیا هدا ز لوا

 كوكس ناناوا هیت یا ولو هراس ها ترول وا ار

 بوی اهدا ز نوح ا كنا هنب رزوایآ یرمغرندنرابآ سرف دوخاب هن رزوا
 كتو هكا ردقود یره را ار ر زرد رسان

 ر د رلنوب هکر د راو ی رلعسا هعشاب هع شاب كل هقرتسع كلو

 دادرخ دنرادنفسا روی رهش تشهبدرا ن«! دمروا

 ره د, شوج ین ,اطروج تا درد داد تا
 هزا مار مارص) ت تر و نسر سورس ره٥

 OS OE اب رد ۵ ا نید نیدید

 دندنتسا دونشا ذونها ردرلنوب ی :رلسا قرم هسجنو نارا

 لوا یتا ب ودناررکت یدر هدنوک ید رهو شوتشه تشهد

 هرکصندنا هک ی دلوایعیرل رب دند ډ الثم را ردیا دییقن هليا یداكنوک

 لوارلنا هرکص ن دنا رد هلیو ید رهعند ورذ ابد ر دگعد رد ند

 ندرورفهد هتسربناّق الثمید رارد العن هیآرب ,EU یآ یرافدلیقهداز

 یدردا ررکت تشهبد راه ص ن دل قرق ز وکنا IS نآ

 لوا یی هقرتسم هسجو یدردیک هنرزوا یایقوب هجو ماست رای هلجات



CD 
 موب هلا باك ف ارهشر شع ثا هادنع روهشلا ةدعنا) رلبدروب توالت
 كاىلاعت قحات ( ملا ندلا كلذ مرح ةعب را اهن:شضرالاو تا وما قاخ

 اماع هنواح اورفآنیذلا هب لضد رفكلا ف ةداب ز *یساا اما *نیکد هنلوقوب
 م نر هللام رحام اولعف هللا مرحام ةدع اوط اوسیل ام اع هل وم رع و
 ندباسح لوا یسان سب * نی رفاکلا م وفلا یدریال هللا و مهلاعا ءوس

 مسو» بویاشاب هکعا رورهد هعب زا لوصد یرلباو یرالب سد رابدروب عام

  4یهدنش رش نامز مالسلا لع مهار ترضح تولوا هداص ره جد

 هدنر هيلع لر هک روئلوا راجعا هنب راز وس عل ن و یدلوا یک

a وفط یهبرگ هنسز وفط نوا هدتیلهاح مانا یس هفناط برع هکمدروک 

 هد شلو یار هداب یځکیاو هوا لب زوفطنواات یدرارالیق هسک هلا
 هک ر دن کم یکی کیدتبال دو هب هن رزواخوص رهببتر یدراردیاهداب زیآرب

 هدا کیا ره یی ب واوا هفلتخحم تاباور ه دنصوصخ یسهسیک كرلتا

 كن رلکدتاتاورودیدرارد,ا هبسک یارب هدلس جو ارهقوب یک ی آرب

 دوخا هرکس هب هسک نالوا هلوادتم هدنس موج لها نکلهلواو یبس

 ردولتوت نالوا عج ن د رارسکن الوا ناز هنب رزوا یس همان مانا كني 2

 یرللس كنوب ( مور ب راتاما ) راردیا راتعا وید نوسلوا قیقح لب یا

 نوک شب شا ز ویجوا لی رب هدنناب كرلنوب ارز ردهیح الطصا ۶ه

 ن واتالذکناصقنالو 2 دابز الب ر درک و لب رب ه دکو لب ترد كنوکم ار هللا
 درب ز وئوا ییسبدب كيا کیا نوا رلنا ار ز رد هیحالطصا ید یرانآ یکا

 رلردبا باسح نوکرکس یرکی ییرب و نوک رزوتوا قید ر دو نوک
 یتآ نالوارکس یمرکی رب هدل تردرهو ردقو یدنسر كرلهضو وب و

 نوت لوا سب ندبتس یغب دلوا عمنح هروکذم عاب را رردیا زوتطیمرکب

 كن رلنوکو یرلعسا كن رثبآ كرلناو رولوایلس هسیک لیلوا تولوا هسیک
 ۳۱ لوا نوناک ۳۰رخآ نرشن ۳۱ لوا نرشتر دوب ی ددع

 ۳۰ ناریزح ۳۱ راا ۳۰ ناس ۳۱ رزا ۲۸ طاش ۱ رخآ نوناک

 تولوالوا نیرمشتیمادت كن رادنسو ۳۰ لولیا ۳۱ با ۳۱ زوع

 م دقم هاک ناک هکردب رق هتسسلک هئس هتروا نارام حر كع تقولوا

 ن دعبر قجازا یرلقدلا وبد یعبر كننوکرب كرلنا ارب ز ر ولوا رخوم اک
 دن رز وا رلیاوب كناراصن یر هنس ءادتبا لرلنا ن وا كنا ردکسکا



O) 
 هکندشود مرګ ىکا هر هنس کل واو یدشود هنسرخاویدلوا دعای مرګ

 مرح یرافدتوا ید یس رب و مرح نالوا یسادتا كنهنس لوا یی ر

 مسو هاب هنس جوا هروکه اسحوب و ی دلوا یآ ج وا نوا هنس لوا س

 هدعب بوروطهنس چ وا ید هدناو لعن هرفص هدعب بوشود هم رګ ج

 یر هسک كرلنا بوبیا رود یروهش هاج هرزوا لاوتموب و لمتهلو الاعس ر
 ییلاوحا هسک یدرواوا یره رهش کا نوا هد هب رگ دتنسیلا زولوا ره

 دنلوصف هیسع هنس یلوصف كل هب رک هن هروک هندیا ناس هرزوا لاوتموب
 هکر بد نالوا بهاذ هفالخ هدا ز ندن الوا بهاد دن-فالخ ر ولوا ب رو

 یا ن وا هد هی رش دعا توقف ی برع  EEرار دنا هتسک یرف

 یرود یس نالوا روه شم هدنتفو تیلهاح ندرلب رع هدصوصخ و و

 هد هسا لوق کلوا نالوا نیش هش رادار هج رک ا ردلکد یکلوا ردو

 مسوم هدنرو رح هنس چ وا دوخا هنس کا ن ردقتلاالک یلعردب ات روهشع

 ه دق دلی لاقتا هباورلبا هک بواوا ماع کل هسیک كیا نالوا عقاو ج

 قح هلوا لخاد هکراب دید بودا مایق هرزوا حورشءلاوتهرلبیط> لوا هن

 لر ارمخ ات بودیا لقت هنآ نلک هرکصندبآ لوا نسا كنا ناللف كنهتس
 روللوا مفت خد هلا رمخأن یکی یبدنلوا مسفت هلبا هدا زیس نوعا كنوب

 هدنصعب و مرگ ی کیا هد هس رڪ ا بو دبایس هلت وب یاره هڪب ونرلناو

 هدعقلایذو بجر هکرلبآ نالوا مارح هد هنسرب هکناش قر هلوا رص یکیا
 راستخا شیر نوک اسو تو یاضتته کالا ورک ردع خو ا

 لو هيلع یلاعد هلن لیصربمخس هک اتقو یدژردبا مارح هن ررزوا بودا

 . ةا دا یذ هن بو دا ماست یرلبآ هلج یسن رود هدنراتداعس نامز

 كن هایذ مسوم هنس ل وا سا یدایس هیوا كتر هک یدلک

 یییزوفط كتر هگرلیدروپ ج یراترمض>زع ربمغب بوشود هننوک ی جوا
 سو هیلع یلاعت هللا لص رع بمب ه دک دتا چ ىرلار صح ر کب ولا یس هنس

 ی دا شع“ ود هننواكن هدعقلایذ هنس لوا سوم ار زیدیارلیدع | ج

 كنب رلرمضح یلاعت قح بوقیچ هی هب طخ یراترمضح زع رم, هرکصندنا
 قح هنن نامز قیفح کرا دروب هرکصتدقدروب سا هل اراش یکودلید

 یدنود هزایهیودتا قلخ یراکوکو یرارب كن راترمضح یلاعتو هن اس

 ییهع رکتبآوب و یدلنا ع وجر هعضو یکلوا هنر یرلوما كرلبا و ج ین



(۲۰) 
 ررکبد:ظل ناتخ نالوا هلا انحفو اخ رسک کر د هلی ی كونو یعتكناخ

 هدوب تح اذک نالذ لع تم ی دراروق  رات جد هلا موج ب رعو

 م ول۰ یسانعم كنظفل ع رات ی دعا ر دوب یلصا كنب راکدید مو ف
 نالوا روهشم هدرغامز مزب ی دعس هکنوساوا كمولعء دوب هسیدل وا

 یدوهب و یکلمو سرفو مورو ترج رات ردتلارلخ رات
 ب رعارب زردهیقیف> “هب ره یرلبآویرالكنوب (ترج ج راثاما ) كرو
 ییسادتا یآ ندشنادلوا یرلفوفو هن راتکر ح شاکو یآ كنس هقناط
 لاله یآ رب نوت هروک اکو یرلبدتا راتعا ن دنتف و یکیدنروکل اله
 ضد سا ردن امزندیارو رح نیک د هنس هغروک د لاللهر ن دنس هغر وک

 ضعب رواوا كک | بولوا نوکز وعطیم رکی رلیضهب و نوکزوتوا مایا

 یتیدلوا هل و و رشود تانک | ته هحدرا یر ربهحراو ها چوا تقو

 ه دلها مانا نالوا مولعمو رد هدنروص یییدللوا راستعا كغروك لاله

 نوا جح ههمرکم کم بو دنا رابتعا هلبا لاله تبّور یتیرلیآ برع

 یودتا مسر مهار ترضح ی كرلنا ه د:-ةولواو یدژردنا تع رع

 نامزره جج سوم هروک هباسحوب نکلیدرولوا ه دننوا كنەایذ هرزوا
 ۱ داران هلک ود هلص یرمغ هاک ه هنسق هاکو هزاب هاک تویلوا ه دال صور

 یتیدلوا ل دتعم رلاوه بوشنب مارا هلغو را هویم جج سوم هنسره کرل دتا
 ینالوصعغ لشکر مهو هل وا نا مک بولک ےھ ا

 مسوم سب ر ه دیا ما ید ییراج هل هلکنوب هیلیا عی هدنا بوروتک
 ن و تک ترعره ب واوا عج هد هکم برع لئای-ق هللا ه دج

 زپ هک یدید هرکصادانئو دج هبلاع قح بوروط هرزوا عانا بیطخرب
 ردزشغا هداز ځد یارب هلی وب نعپ ردزمشمر دتنوا یار, هنسوب هرس

 تالوصح ور هویمزآح كرس یح زر دنا هلبوب رب هدلی ج وا رهو
 ست هیلبا تراک بواک هلا لوص ۶ع سکر ھه بوشود هتفو یو دشریا

 بودنوا يآ مرح سپ رایداغاط هنسلوا بولوا یضار هلوقوب یس هلج
 ید یاو هل والا عسب ر یرفص و ریخت هرفص یترحو رلردلبق هسک
 هرزوا لاونمو بودیاربخ أن دن رپ رب هر وب جد یرلنا راشو هرخ الاعب ر

 ی دل وا هخایذ مر بوشود هننوا كمرح ج مسوم هنس یسپ رود

 كج هلکسد رلیدایق یشاب هنس توانا هی“ مر یر ەص هکنوج ارز



( ۱۰ 

 یلوا كل ونس لوا ر دشلوا عقاو ینوک یلاص ییرکس كلوالا عیر یوبت

 یدا دوج مو دا تاعاحاو هر ورا بس یس ه رع مرک یا

 یدالوا لع هلکنا دهسا ةا یرغ بوتلواعضو 2 را ی

 ی دی نوا كنرجه ی رلکدتبا قافلا مارکت باحا هی رزوا كوب و
 ثداوح نالوا عقاو هدنا یی ره هه هر هنسوب و یدلوا قاو هدنسهنس

 یلص هللا لو-سر اللم یدزروق برات ندرلناو یدرردیاهیع-تءلیا یرلعسا
 كرا هنس ی رلةدروس تماقاهدهرونم دتدم كن رار طح سو هلع هزنا

 هک وکه ب دن دم ند هکم ەد یدراردلیحرلا ندالا هنسهنس هرس یکلوا

 هلارافک نعد یدررید لاتقلاب الاذن هب هم یعداو ردکعد یسهاسنذا
 ثداوح هرکصیداراو یرلعما لانهتس ره هل وب ردکعد یسهنسرما هکنح

 جرات ج راتو و رایدلق راتعای رات لواو كر یکعا هیعهل یونس هلا

 یول بک هد هلاک وئ هدنیلهاج ماا یس دشاط برعو ردقورءءوبد ترعش

 رلیدوق رات ندناهدقدلوالیماع هرکصیدر ردیاب رات ندنامز دلوا

 یناهفصا ح رفلاوبا یحاص یناغا رد هنس رک زو نیب كم رات یکیاو و

 شی رق یدلوا موح رم ن و رع نب هللادبعنب هریغملا نیدیلو هکاتقو هکر د
 ليف ماع هرکص نوجا یراکدتا مط عتاکا رایدوف رات ندننوم كنا نامزرپ

 ن ریزامار دا 5 هج! وب ی و باد نارا دوو ج رات هلا كنا هدک دلک -

 هل و هنس زوعطیدراروق ے را: هلحافو كل هربغل نی ماشهراناهکر دیارک ذراکب

 یدتب یزوسكریپ زرلیدوق ی را: ندلیب یراکدتا انب یب هک هرکص بولوا
 یدراروق رات ند مال دلا هیلع ےهار ارانیدالوا م السا هيلع لیععسا ترضح

 بعک توم ن دناو هدعم قرقت ندناو ےک کے راقدروی اب ییهمرکم تسات

 قاتف می رات یرلشا ك وی و رل هعقو نالوا روهشمو هعلک هب ی وا نب

 یدعح هعبانرعاشیدوو ی رات هلا ناتخ مانابرع ضعإ رد وخ لفاخ

 ماعل نام تضم * ناتامانا ن اتفلا نم * ینافییع لاس كب نے » هکر ید
 یر رکا هک ردو تبل وصح » نات و كاذ دما ماعو *٭ هي تداو

 مدا ندراتیکد ه دنرانوک ن اتخ نب قیقح ه-هرولوا ی دا لاوس ندنب

 ۵ ددنارقلا درغ یطر فب رش یدکلب جوا زو ورد هنس ةر دغوط مب

 كرلنا ه درلنوک لوا هکر دب رلنوکے دقرب كنس هاط برع نانخ مانا هکر ید

 یظءل نانخو یديننعا روھ ضم هنوکرب ه درزاغو و « دنرانروب



(ê) 
 زور هام ردب رع۰ جرات ظلو ردبا رامشا تاش رع نالوا 5 نغیداوا

 ترمض>یراترضحیرعشایاسوموبا هکر دوب یللصاكنوب ردنا ندا

 مع ےک ز زاب رولک راب وکم ن درک رش فرط هز هکیدزا ههنع هللا ی رر
 ردنابمش ین: هکک داعب یدیانابعش ىلع هکفدقوا یزککصر زب هدنا لع
 نابعشیلحم هکیدانوضكصرب هرع تیرضح کر دردی هلک هس وب یک

 هسخوب یز داوا هدنګازب ردلابعش یف و هکیددرعترضح سد یا

 مسن مزو یدلاغوح رللام هکدد بودا عج ی ها هوجو هدعا کج هلک

 کا نازءرھزرولوب هججن یشرب كج ہدیا طم یتوب سپ لک د تقوم رک دیا
 بودا رسا دنع سراف هرکصبواوا یه ڈداب زاوهانا نم رهوب هکیدید

 هدنمانزور هام لرامګ ید اوا ناسه هد نکو اكناو رلبدرونک هرع ترضح

 داسا هب هتسک نالوا یلاغ هراودنک ند هرس اکا یا هک ردراو یراباسح رب

 بب رعت بور دنود هتظهل خروم یظةازور هام هدک دید هلل ونا نمر هرارږيا

 هنب رزوا فی رمت هوجو یناورابدلیف نظم راث نب ردصم كناورلیدتا
 لامعتسا هلا تیفیک هل كا ح لوا هرانا نانمره هرکصرلیدتا لامعتسا

 سان هکحرد روی هلع هها یطر رعسب یدلیق ناب و حرش نغیدنلوا

 هدنرلشلا یرلتقوو رانوسلپفلماعت هنبرزواكنا هکک دليا عضو خیراترنوما
 نددوهد ضعي نانلوب سحاح هدک دد نوساوا طوبضم هلکنا هدنرلش رب وو

 دانسا هردنکسایازب ردراو باسحرب یک كنا هدزب هک رايد د راثلک همالسا

 تباک هن رزوا یضترا سرف نک نلوا ردنوزواوب هکر ایددرخآضب زرا

 هکلب ردشمامت وادانسا ها ديم نیعم ر ی راك رات كرلنا هکیدد رل يضع مل هديا

 ندنتفو یسولج كلا یرلح ر ات ه دیا سولج هاش دان رب هدرانآ هکر ا ره

 یخ رات مالسا تاود هکر لدتا قافتا هدعب راروغارب نک لوابو دیا ادتنا

 هب هرونم هنده ن ډ هعرکم هم كنب راترضح مسو هيلع هللا للص ربع

 تقو نکل ردڈمعا فالتخا هنسکرب هدنآ اریز راهلیق ندنامز یرلکدحوک

 یرلنافو تقو اماردهبف فلت رداکد یک كلا یراتدالو تفوو یراتعب
 تقو نکا زغروک ل زوک هیالقع قلق میر ات ًادبم ینا نکل ردنیعم هجرکا

 ب ولوا تاحوتف ا یربرب و قو یاقتسا كشد م السا تره

 می رات لصا ینا هلغلوا ن امز یتییدلوا بااغ هرافکنیلسم واک رلیعلباو
 ترعهو ردراو یبقو هدسوفتمهو روئلوا ربت هلکناریه ارب ز رد الوا قلم



CW) 

 هکر و نوکر هدنراذایرلبحاص تعب رشک او یسهقناط برع هلجابو
 كشن وک هدنناب یضعیرلناو ردک د هنب ورغ هنب ندنتفوی ورغ كشدوک

 یرلنوک نو کک ندنو ردکد هنع واط يا ندنع ولط هقدر

 وند هلدتعم تاعاسو هروتسم تاعاس بودا مست رار هعسق ترد یرکب

 بودیا مسفر ارب هعسق رشکیا نوانیرب ره كن هک هلبازو دنوکو رایدوق مسا
 شذوک هراکشآ ندنسهلج كمارجا که دک وکو رایدوق ےساوید هینامزتاعاس

 لوا لج الثم سرلیدتارابتعا هرلناهدک لا عضو راب اور لاب مازنک | 4غلوایآو

 نک هحصلوا لصاو هب هطقن لواهنب بواب را سکس ند هذیعم هطقنرب یک
 لاله الثم ندعضو هلوکر نالوا هدن رلت هلا سعترتو راددد هنسر هرم

 "لرقورلردلبق ی آرب یتدم ندیا رو ره هج دیا تدوغاکا هنی بولب رآ یک
 کا نوار اوا تردد در ا نود رک

 ھوس هنن رب لواورلیدلق دعس وید هب رخ هنس اک وب و رابدتوط هن سرب نآ

 هل-لوا بب رق هنن رس نالوا هدحر ر لرعس یرود تدم كل هو رایدید

 یس“ رهش اکاورلیدلب یارب ییریس تدمع نالواهدحریرب كىش رايضەو

 یر ره كیآو لیب سپ راب دتیا همس یرق رهش هنب ر ل واو راب دعا هست
 كن بندنا هکر دیقیقحاب یرب ره كرلن وب هدسعب یدلوا یرق مهو یس ےھ
 كرابا و كرلنوک هدنا هکر دیح الطصا دوخا ردشٌهلوا رابتعا یسقعیقح ریس

 بهاذ هفت اطر هنر ره رولوا نکس ماسقا سی ردشلوا راتعا یددع

 هدحالطصاو هدتفا (لوارطس )ردلعتمیرطس یکیا ( دصعم ) ردشلوا

 هکنوسلوا مولعهرد هدنرک ذرا رات روهشمو هدننابب یسانعم كم رات ظةا
 یرلک دد هوجو و هوجا ارد تخروو تخرا ردکم ردلب قو هدتغل ےرات

 کا نامز ناک هنرزوا كناردنسء یقورپ هکیدلت د هدح الط صا اما کا

 ناک هرکص ندا ! هکر دنوک م ولعهرب هکب دلنند ه و نوحما قوا تس

 كعب اش رماربینا ر دغی رعت یتقو کی دلنبد هنبو روئاوا تبسن اکا نامز
 دوخا یک یروظ تلودرپ د وخا نیدرب الشم هلبا د انسا هنو دح لوا

 یرغخدند هوا" و هیضرارانآو هعظع لز و نانوطیئو دح ۶ یش فور

 رخآ هلا یودح 1 رهاط صار ردهمولعم تدرب هکردلند هنب ویکرلیش

 طفل كرلنو ارز ردراو یهحوكنب رب ره كرلتو وهدنسب یتاقوا كئدا وح

 هلب وردهرزوافالتخا یزراتعا هدقالظا هن رزوا هدایت اعم یخشرات

 ور



 ردلعتسم هن رزوا دصعم ر و هم دقء ر ( ناونع)

 ( ردهدننا یرلعف روهشءو نامز تقیقح همدقم )

 اما رد رادقم كنتکرح كبظعا فالف هدنتف اسکح نامز هکنوسلوا مواع»
 نک الشم روناوا ر دقن موه وم ددی صا رب نام ز « دنتف نوم

 ید راو نکل مولعم یسعوط شنک س رولنید م رب راو اکس هدقدغوط
 ر ولوا مولعم جدلوا هوا ن راقم هم ولعم موهوم هکنگردم ودوم

 رووا قالطا هغوجو هزا هکردتدرب لباق هتمسق نامز هکر د رز هنکض عد
 طقف دوجوم نامز هدننا رلنلوا لاق هنہدوجو كنامز هکر دلکدوا کاکس

PNET,لبقتسمو یطام بولوا لصتم محارب دوجومهدمهو نکل ردلایس  

 یراکدتسا هلیفتسمو یضام ندرضاح نآ هلغلوا دتع هباهنلا رش یا هنفرط

 رلتعاس و راثوکو رلنآ و ر اس التم هلا رایست وارد ولرد زردبا مت یک

 یک یرلب رغ جدو را هبناثو را هقیقدو را هج رد نالوا یسارجا ا
 لها هلبا یس ,هجک نوکرب هکنوساوا مولعم هدک دا لصاح تفرعم هرلنوب
 ندنفصذ نالوا د رع* هلا مع ۵ نیطق هلراهن فص) سکس هدف موج

 ندنرودرب كراهلا لدعم تدمو ردندم E لواهنب توابرپآ

 رد هدایز هلبا یرادق» ییلاطم تلع کودتا رس نیکد هیدواعم كس
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 (ناونع) رد هنرزوا لیذو دصععو ناونع یرلهاشداب مزراوخ

 نالوا ندندالوا نیکتشوئا (دصتم) هدنرکذ یلئاوا كراه اش مزراوخ

 ن دنرلبب اطخارق یعرف نیکتشون ونب (لیذ) رد هدنرکدراهاش مزراوخ

 سراف ( هرةفیجم درد ند رطس یعنب) رد هدنرکذ یرلهاشداب نامرک
 قلود نیلم هدشاهن برغم ( هرقف یجشب ) هدنرکذ هراکنا وش یولم
 ( رطس یکتا ندیناهحول) ردهدنرکذ نيل ووو (ىسەھت ) ردهدنر ذ

 ر وهظ ةدئسارا زوتلا هلبا زویشب هک رد هدنرکذ یرلتاود نر ىجا

 برفممیج (هرقفیکلوا) هنرزوا ءرقف جاقربردراثغا

 رد هدنرکذ قاود ندحوعی هدنراد



) ۱ 
 یاوع ( هرقف يلوا) رد هنب رزوا هرعف کا هدنرک ذیعورف كفولس و

 کد هدنشاد 1 هک یکلوا) رد هن رزوا تالکزارب هد کد عورف

 (ناونع) رد هنن رزوافرحیکباوناوئع هدنرکد قنراو ( هلک يکي )
 هدنرک ذ هنامس ندقترا ون ( فرح یکلوا ) هدنرکد كبسکان قئرا

 مور نزرا ( هلکیخجوا ) رد هدنرکذ هب رافلبا ندرا:ا ( فرح یعکبا )
 هیکح وکنم ییاکح نایحزرا ( هلک ییدرد ) رد هدنرک ذ هقیلص یولم

 (لیذ) ردهدنرکذ هبتمرا هاشیولم طالخا ( هلک یش! ) رد هدنرکذ

 ادکحوا ةقيفح ( ن دلیذ هرقف يمكيا) رد هد رکذ یسل اوم هینمرا هاش
 ) هک یکلوا ) رد هن رز وا هلک جافرب هدنرک ذ یلاوم یعورف هقج الس

 تردو ناونع هدنرک ذ یرلکبانا ماشو لص وم ن دندالوا یهاشکلم رقنسقا
 هلرقنسقا ینعب كن هلودلا میسق (ناونع) رد هنیرزوا لیذو فرح

 هدنرک درلثلوا هدلصوم ندندالوا ( لوافرح ) رد هدرک رد ی

 ( ف رح ینجوا ) هدنرک ذ راتاوا «دماش ندرلنا ( فرح یعکیا)

 راث وا هد هر رج ندرلنا (فرح یدرد) هدنرک ذرلثاوا هدرا ندرلنا

 یکلوا) ردهن رز وا ا دوم دکال (لید) رد هدنرکد

 ندنسلاوع كرانا ( یجن SI) Ek لصوم ن دنسلاوم كرنا ( فرح

 ) هلک يمکبا ن و هرقف ی کا كلبذ ) رد هدنرارکذ ی رلکاج لی را
 کە دنراد قرش ( هلک یع >وا ) ردهدنرکد ی راک, انا نیکتفط هدقنمد

 یرهدنک ارپ كرلنا (فرح یکلوا ) رد هنرزوافرح جاقرب هدنرکد رلکبانا

  راکبات نالوا هد مغ ر ندن دالوا یب دسجارتنسقا (فرح ییبا)
 راک Ul نالوا ن دید الوا نکی دلا ( فرح یع> وا ) رد کر اد

E(فر>یجدرد) رد هدن دد یرول دازا رانو ( لد )ا رد  

 ندرلنو ( ناوئع)) رده رزوا دصععو ناوئعر هدنرکد یرلکباتاهب رغلس

 ندرابن اکرت ( فرح یعسب ) رد هدنرکذ راندا تموکح هدس راف لوا
 ( هک یجند رد ) ردیف اکح ناتسزوخ هک رد هدیر کد یراکباتا لمسون

 هند زوا فرح جار رابدتلوا رکذ هلیناونع كبالا ید هلن کد لوس مش
 هاشدان هدنااعارلنوب و روندو ناتسزوخ ندندالوا قسرب ( فرح یکلوا)

 (فرحیغجوا) هدنرکذ هیدبوم یولم ناسارخ ( فرحیمک:ا) رلتلوا
 (فرح یجندرد) رد هدنر ۳۳ یرالوخ هر رحم ندا تعوکح هدد الب ضع



۱۳ 
 رد هدرکذ قلود هطءارق ۳ و یک رلیاعایسآ یهدماشو

 رد هن رزوا هرعق جاقر هدنرک ذ یرلتلود نرد یی درد ( رطس یعدرد (

 ىکا ) رد هدنرک د نیل د دابز ون یرلهاشداب ناجرج ( هرعف یکلوا )

 رد هش رزوا لیذو هلک چ واو ناونع هدنرکذ هب ولو ند هد ( هرعق

 كنهلودلاداع ( هلک یلوا ) هدنرکد یناشنمو لکا كرلنا ( ناونع)
 ردهدنرکذ یدافحاودالوا كناو هلودلاءعم ( هلک یهکیا ( ردهدنرکد قلود

 فرح یکیا هدنرک ذ یر هرو یدالوا كناو هلودلا نکر ( هلکیعجوا )

 رد هن ر زوا هلک جاقرپ هدنرکذ یراعرف هلل وب لآ (لیذ) رد هش رزوا

 (هکینکیا) هدنرک ذ یدرکلا هب ونسحون یرلهاشداب روند ( هک یکلوا)

 ناهفصا ( هک یعجوا ) ہ دنرکحذ یدرکلا زانع ون ی رلکاح ناولح

 زده و نر هب وک اک ( لید ) رد هدنرک ذ هبوکاک ون ییاکح

 یعج وا) رد هدنرکذ نییدس اد موتب یاکح هلح ( هلک ییادرد )

 ( یلیذ ) رد هدنرکذ نیلیدلا رفاسمون یباکح نا: رذآو مرط (هرقف

 درد ) رد هدنرک ذ یداور یماکح نادمب زذآ هرکض ند رداتسع و

 ( هرفیبعْسب ) ردهدنرکذ دادشون یراهاشداب هینیمرا ضءبو نارا(هرقف

 رد هدنرکذ ین یاسوم مت نالوا هکم ةدالو ندندالوا نسح ترضح

 رد هدنرکذ ی رلن اقاخ ناتسکحرت ندندال وابایسارفا ( هرقف یعتلا )

 ییزکس) رد SS نیدرک ناو مون یاکح رک راد ( هر ید)

 ندرلنوب (یسهت) ردهدنرک ذ نیببقع بیسموتب یرلیلاو لصوم (*رقف
 هدنرک د یراتلود نرق یش (رطس یش! ) رد هدنرک ذ یرلکتیالو

 دوجون ن دا روهظ هدسادنا (هرعف یکلوا ) رد هن رز وا هرقف جاقرب

 سادرمونب یرلهاشداب بلح (هرقف یکی ) رد هدنرکذ نیب ولع
 ( هرقف یعج وا ) رد هدنرک ددعء ون ( یلیذ) رد هدنرک ذ نی الکلا

 راذوب (ناوثع ) رد هنب رزوا لیذو هلک زار و ناونع هدنرکذ ولس ون
 ندرلنو ( هلک یلوا ) رد هدا یرللاح نالوا لوا ندزلوا هاشدا

 هدنامرک ندرلن وب ( هلک یعکبا) هدنرک درلنلوا كلام هنیقارع و ناسارخ
 رد هدنز رکذ رلتلوا هاشداب هدماش ن درانوب ( هک یعجوا ) رلثلوا هاشدان

 دصمو ناوئعرب هدنرک ذراثلوا هاشداب هدمور ندرلنوب ( هلک ییدرد )

 ندیلاوم و یاوع (لیذ ) هدنناب موردالب (ناونع) رد هن رزوا
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 هرف-هفیکلوا ) رد ه-- رزوا هرقف حاقر هدنرک ذ یرلل ود ن رد یکی (

 برغم (هرقف یخکیا ) هدنرک ذ متسرونب یرلهاشداپ ترها هدب رقم

 (هرقفیعجوا ) رد هدنرک ذ راردم ون یراهاشداب هسامجلس هدنشاهت

 هدنع و هفوک و هدنرک ذ سد رداون ندرلب ولع یرلهاشدان برعم یاصا

 یراتلود كنرفیبعجوا ( رطسیبعجوا) رد هدنرک ذ ابطابط ونب ندیا مایق
 یراهاشدا بدو ناتسرهط (هرقف کلوا) هن رزوا هرعف حاقرب رد هدنرک ذ

 لیذو هک ییاو ناونعر ه دنرک ذرلنالوانس> دوخاب یس>یولع بواوا

 هدنرلینسح (هلک یکاوا) هدنرروهظ ادتبا كرلنوب (ناونع ) رد هن رزوا
 رد هدنرک ذ هب ولع عورف ند هاد (لیذ) ردهدنراتسح (دلک یعکیا)

 رد هدنرک ذرافص ثیلوث یرلهاشداب نات“ و ناسارخ (هرقف مکا

 | ) (هلکیلوا) ردهنب رزواهلکیکا ه دنرک دیس هرقف یکیاكنيلوم (هرقف هت
 و ( هک ) یینهقرف نادیا تموکح هدراتنال و هدنسک اپ ۱3

 هنن رزوا دصءمو ناونعرب رد هدنرک ذیس هقرف نالوا یرلهاشداب نایت

 رد ه دشن اب ییصا كنهقرفو و یعف كناو یرک ذ ناتسحس ( ناونع)

 ) رد هدنرک ذ یس هقرف ثيل ونب نالوا یراهاش داب ناتسصس (دصقم
 ( ون ندندالوا لع ترضح ندیاروهظ هدهماع و هکم ( هرتف یعجوا

 (هکیکلوا) رده رزواهلکی کیا هدنرک ذابطابطونب ندیاروهظهدنع و رضیح

 لوا (هرقفی درد ) ردهدنرارکذ ابطابطونب ( هلک یخکیا ) یضیحوتب .
 داک ییاو ناوئعرب هدنرک ذ نویمطاف نالوا یرلهاشدا رمصم هرکص برغم

 كويمطافو یعستنو یژرونسكن الو برغم (ناونع) رد هنب رزوالیذرب و
 هاشداب هدب رفع ندرلنا (هلکیکلوا ) رد هدنناب یراروهط تیفکو یصا

 رد هدنز رکذ رالوا هاشداب هدرصم ند رلنا ( هرقف یعکیا) رانلوا
 هلک یکلوا ) رد هنن رزوا تالک جاقرب هدنرکذ عرف كنويطاف ( لیذ) (

 (ناونع) رده رزوا دصمو ناونعرب هدنرک ذنوسلک یرلهاشداب هیلعص

 ردهدنرکذ راناوا كلاماک | هعلک هنوسلک و هدنناس یس هر رج هلقص

 رد هدنناب یلاوحا فرش كن هیلفص هرکص ندنراضارقنا كنوباک ( ییذ)

 ( هبحاهنص ( یس هج ) رد هدنرک ذ یباهنص سیداب ون ( هک ییکیا

 هیایعاعسا هنطاب هب رج ( هلک یچج وا ) رد هدل رک ذ داجونب یسهبعش
 یک یعلصوت هدنع ردهدنرک د یرهفرف هلیعاعسا (یسهع ) ردهدنرا د



 (ر
 لرصهورصم (ناونع) ردهنب رزوادصعموناوئعرب هدنرکذ نولوطونب

 نواوط ناو اما ناک هعلوا كلام اک ١ نولوطیب دجاو « دنرک ذیخ#

 نولوطیب (دصقم ) رد هن رزوا فرح جاقرب ینیدلوا كلام هنوک

 نادجو یرهاشداب بلحو هری رجولصوم (هرقف یا ) رد هینزک د

 بلحو هر زج ( ناونع) رد هن رزوا لبذو دصمو ناونعر هدنرک ذ
 كنادجون و راندا تعوکح ٠ دنا هعاک هادج ونوه دتا ی رلحافو

 (دصقم ) هنن رزوا فرح چاق رب رد هدنرک ذیرلضارقنا و روهظ تیفیک
 یلوا) رد هنب رزوا هک یکیا ه دنرکذ نادجونب یدبل>و که دلصوم

 زدم در درطلوا هد هک یکی ) رلثلوا ه دلصوم ن درلنا (.هلک

 یراهاشداب مصم ( هرقف یی د ) رد« دنیرف كراناوا هدیلح (لیذ)

 هلبارلتوت (ناونع) رد هش رزوا دصتمو ناونسعو هدنرک ذ هیدیشخا

 هرصب و ناتسزوخ (هرقف ی رکس) ردهدنرک ذراک,نالوا هدنسارا هیولوط
 دصقعو ناونعر هدنرک دتیبدب رن دیا تموکح ء دتلاعا ترو و طساوو

 (دصت) رد هدنرکذ هرصب و ناتسزوخ (ناونع) رد هن رزوا لیذو
 نالوا عرف ن وب دیرو یماکح حاطب (لید) ردهدنرک ذ نیبدی رپ
 ییکدا) رد «دنرک ذ یعرف نیهاشون (لیدلیذ) رد ه دنرک ذ نیهاشوش
 هدلوا نرق ( لوارطس) ردرطس هکر هل راتعا نورفو هنمزا ( هحو]

 رد هرعق چاق رب هدنرک ذ رالود ندا روهط هدنس هنس ییزو كلر نعل

 زرد هراب واک هرلتو رد هدنرک د یرلهاشداب ناب ورد نالیح (هرعویکلوا)

 رد هن رزوا هک کیاو ناونعر نابسوداب یر هپ واد یرب رد هق هیکا

 رد ه دنن اب یبصا كنهثرف یا لواو هدرک ذ نا ورد نالیح (ناونع)

 ناب ور (هلکیمکیا) ه دنرک د هب وادو یرلهاشدان نالیح (هلکیکلوا)

 روکورون (LS رد هدنرک ذ ناب سودا ون یرلهاشداب رادع-ورو

 ناردنزامو ناتضربط (هرقفیمکبا) ردفرحیکبا هدنزک د یراهاشداب
 (ناونع) رد هن رزوالبذو هلکجواو ناوئعرب هدنرک ذ هب دن وایرلهاشداب

 كلهم دواب (هلکیکلوا) رد هدنن ا یلصا كتهدنوا و یه لاو ناتسربط
 یعجوا ) زدم دنرتآ ها هقرف یی ا هل رلنا (دلک ییکیا) یس هفرف یکلوا

 نالوا یعرف كنهیدلواب (لبذ) رد هدنرک ذ یس هفرفیچوا كرلنا (دلک

 یربع ندنراعرذ كتو د يکیاروک ذم (رط سیخ: ا) رد TS هب والح
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 یعورف كن هیس ابع ( لبد ) رد هدنرار کد ذ ه.هابع نالوا ه ذربصم

 یرلهاشداب هیش رفا (هرقفکلوا ) رد هش رزوا هرفف جاقرب ه دنرک ذ
 ( ناونع) رد هذ رزوالبدر و دصءهرب و ناونعر هدنرکذ بلعانب

 ناک نیکد هیعلوا تال ام اک | بلغا ون و یغد ثیفیکو یلاوحا هیدش رفا
 رد هن رزوا فرحییا هدنرک ذیرلضارتناو روهظببس كيلغاون و اما

 عورف نالوایسا را هلفص (لیذ) رد هدنرک ذ تاغاخب (دصعم)

 ردهدنرکذ دا زون یرلهاشداپ نع (ءرتفیهکبا) رد هک تاغا

 (هرتفیهجوا) رد هدنرک ذ حاصوت نالوایسلاوم كدا زب (لیذ)
 رد هن رزوا لیذدو دصءو ناوذعرب هدنرک ذرهاطون یرلهاشدان ناسارخ

 یاوحا ناتسارخ و ارعا نالوا هعلا یتاسارخ رهاط وش (ناونع) "
 هدنرک د یراضا رعناو ر وهط بیس كرلناو یو دتا جف مکو یخ تیفکو

 ندرهاطون (لبذ) ردهدنرکذرهاطون (دصعم ) ردفرحییا

 رهنسلا ءاروام ( هرقفیدرد ) ردهدنرک ذرلنل وا عاح هدادسفا ةطرش
 لیذو دصتمو ناونعر ه دنرکذ هن اماس نالوا یراهاشداب ناسارخو
 ج و رلتدیا رفس اکاو هدنسلاوحا رهللا ءاروام ( ناونع ) رد هش رزوا

 فرح یکا هدنراضارفناو روهط نیفیکح كرلت اماسو هد اس رلتدنا

 كنهئاماس (لیذ ) ردهدنرک ذ ناماسوتب (دص2م ) رد هش رزوا

 یلاعا هرقف یکلوا ه-- رزوا هرقفييا رد هدنرک ذیلاومو یلاعا نالوایعرف

 یراهاشدا نام ) هداک یا وا ) رد هش رزوا هساک راد « دیر ذ

 ناک ( ناونسع) رد هن رزوا دصقمر و ناوئ-عرب هدنرک د یایلاوش
 ( هاکیبملا ) رد هدنرک ذ سایلاونب (دص2۰) رد هدنرک راندا مه یتاو
 یرلهاشداب ناجرج ( هلک یه>وا) ر د هدنرک ذ یراهاشداب ناتشرغ
 نومًامون یرلهاشداب مزراوخ. ( هلک وع درد ) رد هدنرک ذ نوغډ ردو

 هاکچوا هدنرک ذیلاوع نالوا ندعورف ( ندلبذ هرقفیکا ) رد «دنرکذ

 رد هدنرک ذ روعیسوت یرلکب ناسارخ (هکیلوا) رد هغی رزوا
 (هداک عجوا) رد هدنرک ذ هینیکتیلا یراهاشداپ هنرغ ( هلک یھکیا)
 هنرغ (ناونع ) رد هنب رزوا دصتمو ناوتعرب ه دنرک ذ هینکشکس
 روهط تیسفیک كنکتکسو و ه دشاس ی نا او دنرک ذ ناتسدازو

 یراهاشداپ صم ( هرفف یجب ) رد هنب رزوا فرح ی کیا « دنراضارقلاو
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 ردنانو رنا هک ردهدنرکذ یسکلوا كور لولم (هلکیکلوا) ردهنب رزواهلک

 دسکاناو هسلاطب نالوا یراعرف كرانا هن رزوا فرح یا ( لیذ)
 مور یینکیا ندرل:ارصنو ندرلنطهتوب ( هلک یعکدار رد هدنرڪ د

 نامالاو اسنارفو كترف (یییذ) رد هنرزوا فرح یکنا هدنرکد یراهاشداب
 هنمارا (هلک یوا ) رد هنرزوا فرح جوا هدنناس یرللارق سلکناو

 ( رطسیم درد ) هننرزوا هعط ترد هدف حنرد رد هدنرکد یرلهاشدان

 یرلک اح لیارسا یو یرله اشداب رصم نالوا هرکصو لوا ندنافوط
 ولم نالوا هرکصو لوا ندنافوط (هک یکلوا) رد هنیرزوا هاکیا هدنرکد

 یاکج لارا نب (هلک یمبا) رد هت زز وا فرح یکیا هدنرکذ یھ
 نددوهد بودیا مکح هن رزوا دوهب (لیذ) ردهن رزوافرح شدهدنرکذ

 رد هنرزوا فرح کا هدننابیرلعر ضع دوی و هدنرکذ هسوارهنیلوا

 یرلهاشداب نویلبا و نوب ونو ن و روئاو ن وبا مس ( رطسیعنی)

 دنه هن رزوا هلک حاقرب ( رطس ىجا ) رد ه رزوا هلک ترد رود

 هرکصفدمالسا ( هفیکیصگبا ) رد هدنرک ذیراهاشداپ كرتو نیحو

 (هحولیکلوا ) رد هغ رزوا هحول یا هدنرک درلتلود ن دا روهط

 (لوارطس) ردرطسیا هدنرک دیرلعرفویرالصاكراناو هیسابعو هب وما
 ی دماش ( هرتفکلوا ) رد هرقفیکا ه دنرکذ یرلیوما سادناو ماش

 (ناونع) رد هن رزوا هلک او ناونعر ه دنرک د هنناوهو هسنایفس
 هبنایفس (هاککلوا ) رد هدنراضا قناو روهط تیثیک و یرلب وص كرلتوب

 رلنلوا هدسادناندرانا (هرقف یککیا) رد هدنرک ذ هاو رم (هلکیمبا)
 سلدنا (ناونع) رد هغ رزوا لیذر و دصمرپ و ناوئعرب هدنرک ذ

 ن دسلخاد یوما ات قلا دب و راثاوا كلام حفلا لبق هسادناو یلاوحا

 فرح جوا هدنرک ذ اما نالوا یلاو نیکد هیوا كلام اکا نجرلا دبح

 (لیذ) ردهدنرک دیرلهاشداب سادنا ند هب وما (دصقم) رد ه رزوا

 فرح نوا « دنرک ذ فناوط كولم نالوا د دنسل دنا نددنعورف هب وما
 ناونعر هدنرک ذ هبسامعنالوا هدرصعو هددادغد (ینانرطس) رد هن رزوا

 یدالوا دالواو یدال وا سابع (ناونع) رد هن رزوا لیذرب و هرتفکاو
 ه دشت اس یراضارقنا ببسو یرافدلوا لئان هتفالخ هلا تیفک هت كرلتو و

 (هرتفیبملبا ) هیسابعنالوا هدقارع (هرقفیکلوا) ردهنب رزو | فرح یکیا
۰ 



CA» 
 ضب و مالسلا ےھیلع مارک ءایبنا ( یل واهنیک ) ر دهدنناب هلز بتکو

 شب و ناوئعر ( نیک یمگبا) رد دلا وحا اطر وهلم

 هللا یلص هلا لوس رو بع لئابق (ناونع) رد هنب رز وا رط س

 ( ل وا رطس ) ر د ه دننا ی را رهاط بس كنب راترضح سو هيلع

 ااعلا لضفا هيلع ء اينالا ع اخ زع ربع هن رزوا فو رحو تاگ زارب

 ر د هدنرک ذ ی را هفب رشلاوح انالوا نیک د هيجلوا ثوعم كن راترضح
 رد هدنرل هفب رش لاوحا نالوا ههلک هن راتانو ندنرعه (رطس یعجوا )
 دالواو یراهجوز ل نریم هن رزوا فورحو تالکزارب (رطس ییدزد)
 رد هدنرگکحذ یراتاقلعتم راسو ی رولدازاو یرهتعو یراعو یمارک

  تنطلاسو كلمو تفالخو تماماو هدنرک ذ ندشار ءافلخ ( رطس یعسب )

 ردهدنرک ذ باعصا نالوا روهسشم ضعب و هرشبم هرشع هی وهدتم

 (بایمآبا) هن رزوا فو رحو تاک زارب نیعجا ےھیلع ہلا ناوضر

 ردە د یرلتلود مالسا و رلهاشداب و رلود ءدق هت رزوا هيڪ ىکا

 ناوئعر ه دنرکذ رلتلود نالوا لوا ندنروهظ م السا (هنیحص یکلوا )

 هلا تیفیک هن كرلتو وهدنرکذ ساما (ناونع ) رد هن رزوارطس حاقرب و
 (رطسیکلوا ) ردهدنناب یماسدا تكضرع هرومعع و یرلقدلوا لولب لولب

 هبدادشب (هلکیکلوا ) رد « دنرکذ یراهاشداب سرف هن رزوا هک ترد

 هدنرکذ كولم فناوطو هنامشاو هناکشا (هلکیمجوا) هیایک (هلکیعکیا)

 زارب (رطسییلما) ردهدنرکذ هناساس (هلک ی درد) رد دنرزوافرحيکرا

 ردهدنرک ذلواد اعهلک یکلواردهدنرک ذیرلهاشداب بع کسا هنن رزواتالک

 فرحیکیا ( لید هلک کیا )ر د هدنرکذ یراهاشداب نع (هلکیعکبا)
 (هک یعجوا) ردهدنرکذ نع ماکح نالوا ندنف رطهرمساک او ند هثبح هن رزوا

 ( لیزهلکیعجوا) رد هدنرک د هرزان نالوا ی راهاشدا هربح ندج ی

 ردهدنرکذ یرلفادراو ماا نالوا روهسشمهدنس نيج هنن رزوا فرح یکا

 ه دنک ( دک شد ) ه دنرکذ هناسع ن دنراهاشداب ماش (دلک یی درد )

 روهشم ضعب لنهدنکك وام ( لی زهلکیعسب )رد « دنرک ذ یرلهاشداب

 ستم ن دب عو مهرج یراهاشداب زا (هلکیبتلا) ر د هدنرکذ یرلنوک

 رده رزوا فرح ج وا هدانا یرلنوک ر وه شم ل رلناو هقرفتم ل ولم

 چ وا ه دنناب هتعاراو یراهاشداب مور یمکیاو یکلوا (رطس یمجوا )



 شر
 كابا نا یسافاطا جرات كنيط وس *رضملا حایصم للام
 نا یسافلطن ج رات كلذک كنيعاضف ماما یسافلطا حب رات كلذک

 نیلودلارابخایف نینلفلاذهز كن رقم ني رظانلاهضور كلج نعش

 یس ەرضاحلا نس> كنيطویس کو لملارا خا یف ولرو نم هنن و یخ رامان

 قر كنيكم بطق نيا ران كنيجرزرح ىدادغب رات راحت نا

 ج رات كلذک نساف فبرش یس هکم جرات كروب هب و  یسیناع
 یوالا رح اسم كنيماطسب یسهندم را تندوهع یس هکم

 ےرات هعطقر كنح رات ناراو ناورشو باوبالابا كنهنسکرب ندالع

 (ندنراخب راتسرافو) ین راتیامرق یرهدلا نخ كنيقيشمدو ایگح نیا
 نیدلادیشر یسهدیزک كنيفوتسمهللادج یخ رات كنرالندلا لج

 كنب رافغ یخ راونلابل كش ورقیایح دیس یخ راتلاعماج كر زو
 كن زارلا دجا نیدلا نیمآ ین اتسراکن كروب رم ه و یسارا ناهح

 نیدلا فرش یتشهب تشه كنسلدب سی ردا ندلایکح یعلعا تفه

 هحاوخ یتیدعسلا علطم كنشاک قازرلا دبع یسهمانرفظ كن دزپ

 كهاشداب رکا نیدلالالجنی لسهاش یسهمانرک | كن دنه هلا لضف

 كنیب نیا ى رات ناتس درک كننسلدب ناخ فرش , یسهمات معاس

 یرابخالا هماسم كنهنکر ندالعهدنلاوحا هب ر راتمور دقح الس

 ردشْما وا فات هنسا ازرممخ ر هاش هک تالاسلاو كلاما روصو هب ردن لای رات

 لح كرو نم هو یرابخالا هنک كبلاع ( ن دنرلخ رات یرو )
 یتشراتیشاع یسهکلذف یلجبناک یخ را هجاوخ یدقعو

 یک را سئاوح یس ماندا رح كنیدنفا ےعارا یخ را خرو ءور

 ردرهعوجشورهلاسر راد هنفو کدو یسهجر

 ( تاک تسرهف (

 یقیقح كن ام ز ( همدقم ) ر دلج ی دصةء ر و هم دقمرب ( ناونع )

 ردلقنم ی رطس یکیا ( دصقم ) ر د هدننای یرامس نالوا ر وهشمو
 یراخ رات ر وهشمو یتسانعكخح رات ظل هدح الطصاو هدتخل (لوارطس)

 كخرومو ییاغو یوضومو ینب رعت ك خم رالع (رطسسیمکبا ) ردیانای
 ناونعر (لواباک ) ردیاناییرومانالوا مزال هخ رو ءو یطبارشو بادا
 یددع كءاظع ءایناو تفلخ ادا ) ناونع) رده رز وا هنح یاو



۳ 
 نیما سر هدنراتداعسنامز امماوثم باط ناخ ےھاربا نب دم ناطلس

 رهو لضف ساش دصر رایشوکمصت ثلا رایشوه نونفوذ نالوا

 عج (كندنفا دجا شی ورد موخر ) رظد كيران ناد هقیقد دره

 بودیا نارذک ی سهرک اذم كخح رات مان رابخ الا فاع یکیدتیا دی وستو
 هنوکلواو ازسان قلاق « د دوسم ف دص مک باانرهوکر ب هنوکلوا
 هعو لوا هلکلروک .اروان قملوا شقنم ماا تاعفص هلا ی ربع شقنرب

 ن د هن ایشنم تالکن ن وحا قلوا ی راشدناو ع ویش ثعا كن دسقن

 لوا بوروب هدارا نس هملوا هجرتو لقن هناسل یکرت« داس
 یتناهابم ور هشوکهلکو نامرذو رها هنب رل هدنب و ې هلیلج تمدخ

 تردابم هلاناج كہ هنلاتءاو تعاطا هل رامروہ نادقرف قرف یزاوم

 ثمدخ « دنس هرخ الا یداج یسهنس یکیاز وتوازو كي وبشاو

 ندن)هنافصا هلع مراکمو هناکمر تاذعو فط)یدنلوا ترشابم هر هجرت

 یروسک و روصق هکر دو نالوا لومأم ندنتداعس باب و لومو عرضتم
 قطا هدن ابقلروس رومو نایلس هصدرک ذنو روتسم هلاوقعو مرک نماد

 لعو ماعالل قیفوتلا ها .SE هل روب راک رد یز هناورپ "هد ناسحاو

 مالسااو ةولصلا هلوسر

 ( ندنراخم رات ییرع ردرلنوب تک نالوا یذخأم كيکو )
 ن نیدلا داع یرطریرحنا میرات یی رات لماکلرثا نیدلازرع
 كنياج یهذلا حومه كن دوعسم یخ ران مان هراهد و هادي كرشكلا

 لد قم كلم ند هی وبا ین انا تآ رح كنیعفاب ماما یرخازلا لع

 كروب نم هنو یرصتع؛هع كيبلح ی در ولا نا یرصتع
 ی رالاوودلا كنيد زیبا یفراعم كنهبتف نا یصیاصحلاررد

 كنودلخنا ینایعالا تايفو كناکلخنا یدقفمع كنب ردنعنا

 كنبهد ىس هتماکررد كروب مەن و یرملاءاتا ل حنا  یسهمدعم

 ضایع یعاف ىز مالتسالا لود كن واسو یالسالالود

 ضور نالوا هءانم نا مس كنيلهسو یترس ماشه نا  یماهش

 ةوفص فن زوج نإ هدباعڪ الآ لاوحاو هدب ورس رش مان فتالا
 یسهیندل بهاوم كني الطسف یتربس كروب نم هنو یس هوغصاا

 یزب رقم . ئام ی دمرت یس كنب رکبراد  یربس یورزاک



 هر
 یسهحاه یداعش بسک ةا ی ا دتع تورو تقرو طرف لوح هدن راناکر الا

 E یرب ندنامز قوح هنب راب ۳ باب باسنا یوزرا بویلوا
 لصبولوا راک ددم مهراتسو تح و رابسد علاط هكا دیه نکا تصرف

 ا ا رال ودرس عیدصت هلی غيل هد رصفرب

 راکمرک لوا سد یدشالیق یرلت داعس ی کاخ ضرعک که دن ےل | نیس

 هعاسی 1۳ هجردة وب ناسحا دوجر و دخ لواونامز رود

 یرلقدمهلوا ما ص لدات یدالوا مارک رودص ته دن مدقییو تیدوبسع ۱

 هنوکو بو بورو ماک هدیسر نسهدنبوب هللا یناسحا حراشسورهدنقورپ
 كناهح ناسک ۹ اعح ردتهروب مانازاتم اوقف نیولبا هزایکمرب تمر

 تاذر یهاوخ رخو رمهطو نیعم دن ساک كتلودو ند و ی هان و علم

 نابسل اع دامادو دعاص ها طع ترازو اع ۵ هر .a یکلم

 نکیا شلوا دارت یلابقاو تاود با رھ هلغلوا نامز رود را رهش

 یالسجو هاج هنر بویلوا رثا ندرورشوربک هدنش رش عبط الصا هن
 راس تک هدازد هقاقعسا بایراو رر یجضاوت د3 دا وایلاع

 قیطلو روح "هدرزا م لقه نده رمسل یردض ود د هددلوا

Eد ادرج كن را یک هاتلام ے2 لا  
 را رهش لواو لیدبت ها ورا سکناو نزحو ل اد وو هلاما

 قوط) تند و لب هدنهاک رد گان یلاع هلکعا قوس هزارمخ یا شلاع

 فلس جرات هلج 5 رب زو ان ادر یک كنا لصاطاو یدک )) ا

 كعا ص)الخا ضرعرب نامی * ع ردعاب ۳ شاد بان را رحعل رس

 مدنا e من ردغ از 7 هک راخ قصو هسحوب * مرلب وس نوا

 دعا ِ مب ردیاب ز درو ااد یاد تن « ماج ےھ معلا لو ےش

 * ےب ردغاد هتکن كلکیطوط رکش * اعاد یدوجو فطاک مع افصو

 EY اعدن مک * ن زکر دص لوا هہسر د رک فرش لوا ردا هک اب

 ك ری ماهلا رواد لواو رد وطسرارب زو لوا * مب ردغاتسآ دبع

 نيط الس ص وصخ اب لماک کرو ل مه هک راعم و م واع ف وئص

 ا مزاول مزا 3 9 مار او یراق



0 
 نونفوذ هنوک هن ییارفا تربح یاهو و لح یه تشکن ارس كریبدت

 ةيفخ فاطلا بقرنم ود  رلبالص یربذپ تیاصا یار كسانشقیاقد
 كنرلترضح هکلم هللادلخراعش ماهلاهاشدایو . راکتمارکر ادرهش نکا هیهلا

 دانتسادب نم نالوا هتف رش هاکرد قاطم ضایفو قحترضحباثح

 ندنراداتعالاک و داقنعا روذو هلو هيلع هللالص هللا لوسر حوردادماو

 نوط الفا فصا لوا نوباسمه رهم بو دیا قیفو لا قح یثان
 هدقدلوا سم هنیافآ فک كن راترضح شناب وطسرارواد لواو شم

 نالواناروهلبا لاو عو یدلوب ناجهزات نکا هد ره هیهالساكلامهک ایوک

 یروشو شرب نعد هد نڪرام یدلوط هلا طاشتو رورس رالکوک

 یودع بودا روعش یو هدرسفا هللا حالص و لج قوراف قار

 ننح یراک ددم و عفر ن دنرزوا م السا لها هلا هوجو لهسا ید

 بوروپپ عفد و عنم ییهسیظع "لب اغ لوا هلارب ذپ تباصا ریپ دن
 هلجو تللاس هنکلسم هیفرو نیمأت ىنا ناهج هفاک هلهجو لوا

 ماتفطاو نکیاشعا كلام هنلایعو دالواولاموكل» ندیکبیهللادابع

 دج را ردق ةصاخ هسک ره هنن بويع رویپتع انق هلا مالک االامناسحاو

 هک هی وش یدروب مارعیاصا "هدیسریاک اندنهدرد دهن حل و ماركا

 هلی راالوا شیدنادیو هاوخد هنيرلترضح شک تمرکم دنو ادخ لوا

 تافتلاو شزاون نیرش تبرمش نکیا ناساره ندکعا شون رهقرهز هسا

 یسابلا هرخاف تعلخ نکنا هرزوارذح ندتلواشوب نکو ماكدهشەلا

 توحووفع هب رمو هداند هللا نا یسیرب رهو رلید-اوا مارکا هلا

 مرش در ورفرس ويد شعا ی رولوا تعط او فطا رد وات هدلاعو

 ندتفرععو شاد باراو تلیضفو لع باعاصوصخاب راي داوا تلاڪحو

 ناوارف موراد هصح ندنل اضفا و ماعلا لاو هک ادا ر

 یک للبو راسد رود ز نرلاک قبانعرا راک بولوا راوخ هار ندنناسحا

 دبع ع دتسم شم رکاح وب اصوصخ یا رارکت نیداروا یسانت و حدم

 ءهنامز ناهم هدلوجو اوزنا هشوک هک (عیدنب ریهشلا دخ نب دجا)ریقف

 تمه ن اعا دیشروخ لوا بواوا مان و ناش ی ماکانر شلوا لوهح

 و رعباعصا هاج هک هد مدعم ندزعا عولط ندرازو فرش حر

 نیصحر ن ادناخ نالوا ناق عو شداد بابرا قاز را مسءهم و ناش



0 
 رارهش برف ق رش نارق بحاصرورح هاشداب (هننل) یراعقا

 لالجو هاج لاع تکوش وزع ناعسآ ناتس تکو رسخروشک تفه
 ناهاش هلجسردهدن هدنمکرد ناشورع حر هم تیجرپ رادجات

 قلود ردناسلامتاد ناشکسم هورکردناساره نادنرق حین  ناهح

 ناجزرح نانلا راد نکفا كشر ردیسلاع سلحم تحو جانزورفا

 هاشامش تعشح رصتع تاوص نکر . لالح ی وزا یورمن تئطاس

 مجا و برعلا باقر كلام یظعالا ناطاساوه والا ناهج

 ناطلسلا ن ناخ دجا یزافاا ناطاساا ناطاسلا ن ناطاسلا

 # رم دوع مهد اعسآ ل اف ا مها ارا ناطاسلان ناخ دح یزاغلا

 قرسفلا ق هود تاقد ارس هییادم * مهر د لك لو راند لع لو

 كن اید را رهش لوا برعلاو دلا یف دالا ا مب لظاو برغااو

 هکردوب العاو فرشا ن دنس هلج كن اسحاو فطا یودلبا هلاع قاخ

 ی فصار ید روک اسم هلا ارب ک تلاکو و طع ترازو و
 دابع نبا بحاص هک یب انج رتسک مراکم ریکناھج ر زور و رور دوج
 قبال هغلوا ناونعبس در اشاره در نامر "هد هدنهک رد

 بحاصرظا یودخر و تمه یلاع ردت یرشم ریش ھر  ردلکد

 دهن یک ییاط ماخو یرکاح همت یکرفهجو یح هک  ردنوح
 تاذوا ( هشنل) ردراو یک هدنن هعناسا تاللا ماظو یرشح "هد

 زداشاب مهاربا داماد م حرز و مد خرف ناشبذ رواد لوا مرکرپ

 ءرهد یلیدع یبدوجو . تقفش هرلسکیب یس ٹیپ تورو فطا یشیا
 ےک مظعا ردص م رکار وتسد منم وب دخ . ردالوم فطا ضع

 تلود وزرع هدنتعنح طار ردا ردو ناک شک هیام یعرک تسدو لد

 هراومههلوا ردانمع ناوخ ته ووخ دلو طاعس محیط مداخ

 ردیلاعت ها یروا را « دشیا ره كلا ماد هدلابقاو ت رع ردص
 ماعلاو>امدعمندرلوا تش زو بيز ر هلا نب یش تاذ ترازو ردص

 یاضق *هدزمهر هللا تیفکرب تلم كلمروماو ناشي رب هت رب

 نامح ءالقعو نارح هدرببدت كلارانوطالفا هک یدیشلوا . نامسآ

 تحار باوخو ماراو بص ی اع قلخو نام ردو هراح سوبام

 بح اص ر زو هل وک هن یلکشم "هدقع ويانا بواوا مارح هنن رازوک



 دلج هل ځځ راون جاد هک مدرب (دعباما) هیننییع تاولصااو هیلول دما
 كا اع هاج و روزو بزر, لا ناهح ران رهش نوام مان ناسا

 تلالج هاشداپ لوا هک اقح یدبا رونم هلا یشنکی تا سحا و فطا
 SEEN یک ردهاکراب نود رف هاملاع ورمسخرب هاکتسد

 تلو د هلل وب ورس و دیشجج هلو شهروک ناشلاع رب ره شر یک كلا
 مسرسرپ وطسرا هلبا سابق هناشرس ماهلالماکلةع كلا ر دشمروس

 نيج روفغف ردم رج اجفر ناهفصا هاش تسن هنلالحو ءاجكلاو
 تیانع ن دنتداعس باب كلا دنه یارو یوش هساک هد وامه محط»

 ایضر هلب و یراسخر هسعروسز وب هنابکاخ تاتلاع باتفآ رد وج

 لاله لوکشک هسعا لاوسو رج ن دنفطا كلا تلف یودنهو یدزلوا

 زار درس هلا نیم نیم رح تمدخیسهیاع تاود یدزلوط هارو هلوب
 زاتعو عم لب سو هیلعیاعت هللاص ماعرف مربحم مع یتوبامشیالاو

 بولوا زارطرپ و روب زرپ هلا یس هقش رش هقرخ كلا یاود و رع تماقو

 ه دنتلود *هن اتسآ دابقیکو سواکیکو رک اح هدنهاک رد كنا ردنکساو اراد

 لرصانع ( اع عابر اح ینورتم تفصن نواه دهع ربنامرف هدنب

 "هراسحر "نوک لک كناهح سورع ینارمفا دعس نامزو یراهب ون 2

> 



Amat مرام Lu tu (Cah 

۳ 1 ۳ ۳ 9 
 بلا

 اطلس

 نامز كفا ناخ دح

 نالوا نیمعلا نت هدشنداعس

 كنب دنفا دجا شب ور د ققح لضاف
 مان ((ر ابخالا فیاح یکیدتا بیترت ))

 ناخدجا ناطاس كه رات ی رع
 ندنسافرع و ادا ع لا

 كن دنفاعدن روهشمرعاش

E 5نالوا  

 نیس هج
 ردلواداح





 باک كلامو زج

 راتلودندنا روهظ هرکصندمالسا

 یتامز هیسابعو هپ وما ءافلخ یلوا هحول
 یباسنا ماش “هب وها لوا رطس

 هتاف

 یرلیلاو يلدا

۷ 

۷ 

۷۳۷ 

 روا

A۹ 

Ao 



 هردانم نالوا ندمان وثب هدهربح

 هننج لآ نم هنراوح ن الوا « دناسغ

 یراروهشسو هدنک لولم ه درکب راد
 هقرفم لولم راسو مهرج ونبه دزاحح

 یس هقتاط نانو کولم یکلوا كنفرط م ور ثااث رطس
 رتضع هسا اطر

 هک جتا ةسکاتا

 رلسو والفو ن وذو مور ل ولم

 زعسصاونب یني
 هنارصت مور لولم

 یرالارق ی وعش كرد

ENS 
 یولءنامالا

 ین اوط اناا

 يولم هنهارا

 ی ولم رصم دق عبار رطس

 یولمو یم اکح لیارعسا و
 نالوا ع وجرا دهد تالار ساوا

 کوام طابساو یرله اشدا

 هس داره وام

 نونا رس ولو سعاخ رظرت

 ن وب رولا
 نو وب

 نویاباب

 یرلهاشداب لرو نی>و دنه س دادس رس

foo 
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1۹ 

£ 

0۱ 
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o1۸ 

۱۸ 

04۹ 
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 . E ekخرومباداو .
  ۳باک لوا ءوزج

 2 مانع ابا لاوحاو تاج یا. ۲
 ۱ ۳۹ ما  امصو مارک ء انا یو | ثنیمص ۱

 ۰ ۷۹ 1 .نوطب و باسلاو برع ل ابق اق ها هک

 ٩۹۵ .i  یاوحا لئاوا كنيراترضح مملصابيئالا ماخلوارطس ۱

 و لاوحا نالوا هجنراو هری ندشب یناارطس آاآ
 ۱ نا یر هقبیش لاوحا ردق هت رانافو تلات رطس 8

 ٠ ٠ أ  یرامارکتاقلتو دالواو تارهاطجاوزا عباررطس ۱

 ۸۳۹ یاوحا نذکب اعصا راک و نیدشار ءافلخ سهاخرطس زا

 تاج ی : 1
 رود نالوا مدیقف ندهالّلا ,.

 ضرا ماسشناو راشنا تالیصت . ناونع
 e هیدادندب هک رلهاشدات سرف لوا رطس

 رام فىاو ۋەيا
Iمس اس۱  

 لوا داع هکیراهاشدا برع یکسا یتاثرطس ٠
 يراها دا نم. . ۰

 هدا هو ھا ماکح
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